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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Tingkat kepuasan wajib pajak dan kualitas pelayanan dalam instansi 

publik merupakan prioritas utama yang tidak bisa diabaikan. Keduanya 

memiliki makna dalam menjaga hubungan antara wajib pajak dengan 

pengelola pajak. Tingkat kepuasan merupakan bagian dari dampak yang 

diberikan kegiatan melayani sehingga masyarakat senantiasa rela untuk 

membayar pajak, sementara kualitas pelayanan merupakan kewajiban kantor 

pelayanan pajak agar wajib pajak taat dan patuh menunaikan kewajiban. 

Kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap kinerja layanan organisasi 

bersifat dinamis, majemuk dan variatif sehingga menuntut organisasi untuk 

memenuhinya dengan cara yang terbaik, kualitas tinggi dan biaya murah. 

Dengan kata lain dengan pengorbanan seminimal mungkin konsumen 

menuntut untuk memperoleh pelayanan yang paling memuaskan.  

Citra atau image organisasi di mata konsumen sangat berpengaruh 

terhadap tercapainya misi dan visi organisasi. Citra yang baik dan 

menyenangkan akan menumbuhkan kepercayaan dan pengakuan atau 

pandangan yang positif atas pelayanan yang diberikan. Kepercayaan 

konsumen menimbulkan kerelaan hati untuk memberikan kontribusi dalam 

wujud melaksanakan aktivitas yang mendukung organisasi yang memberikan 

pelayanan. 
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Isu penting tentang perlunya pengembangan kinerja birokrasi 

pemerintah yang kompetitif seiring dengan perubahan trend globalisasi telah 

menjadi agenda penting bagi pemerintahan di banyak negara akhir-akhir ini 

(Cullen & Cushman dalam Suratno dkk, 2009: 69). Pengembangan kinerja 

yang kompetitif seiring dengan perubahan trend globalisasi juga dapat 

dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak dengan cara meningkatkan kepuasan 

wajib pajak dan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan. Akan 

tetapi upaya ke arah itu tampaknya masih mengalami banyak permasalahan 

serius, terutama menyangkut keberadaan dan penerapan sistem dan 

lembaga birokrasi pemerintah yang masih belum sepenuhnya mampu 

mengembangkan sistem yang adaftif terhadap dinamika masyarakat; 

mengadopsi nilai-nilai baru yang relevan dari dunia bisnis untuk memperbaiki 

kinerja pelayanan publik. 

Sebagai organisasi pemerintah yang melaksanakan tugas 

pengumpulan penerimaan negara dan sekaligus berkewajiban memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak 

semakin menjadi penting, tidak dapat berbuat atau berperilaku hanya 

berdasarkan aturan, prosedur, ketentuan dan kebiasaan belaka akan tetapi 

mau tidak mau harus dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

melalui pelayanan yang terbaik. Nilai-nilai yang dianut dan menjadi acuan 

agar dapat memberi layanan terbaik adalah: profesionalisme yang meliputi 

integritas, disiplin, kompetensi, transparansi, akuntabilitas, meritokrasi, 

kemandirian, pelayanan prima serta pembelajaran dan pemberdayaan.  
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Salah satu sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah 

meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan seluruh stakeholder perpajakan 

dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi 

terhadap pelayanan perpajakan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Arahan Presiden 

Republik Indonesia terkait menghentikan segala bentuk kejahatan dan 

penyimpangan serta dalam rangka meningkatkan capaian kinerja DJP 

(Direktorat Jenderal Pajak). Salah satu upaya untuk mencapai tingkat 

kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan adalah meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Untuk meningkatkann kualitas 

pelayanan kepada wajib Ppjak sehingga tercipta pelayanan prima, perlu 

dibangun budaya melayani (service minset) sebagai bagian dari penerapan 

nilai-nilai kementerian keuangan yaitu profesionalisme dan pelayanan 

diseluruh jajaran DJP. 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas 

orang lain secara langsung. Pelayanan yang diperlukan manusia pada 

dasarnya ada 2 jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia 

dan layanan administratif yang diberikan oleh orang lain selaku anggota 

organisasi, baik itu organisasi masa atau negara (Tangkilisan, 2012: 208). 

Kualitas (quality) adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang 

dinyatakan atau tersirat. Ini jelas merupakan definisi yang berpusat pada 

pelanggan (Kotler & Keller, 2009, Jilid 1: 143). 
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Dalam kaitan dengan prosedur dan proses dalam rangka peningkatan 

kualitas layanan kepada masyarakat, pemerintah telah mencanangkan suatu 

program yang diistilahkan sebagai Pelayanan Prima. Melalui program ini 

diharapkan aparatur pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat melalui kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan 

serta tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi, memberikan solusi yang 

optimal, terbaik, excellent, bagi kebutuhan masyarakat, dalam pemasaran 

proses ini disebut dengan service excellent. Begitu pula apa yang harus 

dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali; sebagai salah 

satu instansi operasional daerah di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

yang mempunyai tugas melakukan peñata-usahaan setoran, pengawasan 

pemenuhan kewajiban dan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh (Pajak 

Penghasilan), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya. 

Pelayanan prima di atas merupakan upaya yang dilakukan pemerintah 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya 

wajib pajak. Wajib Pajak merupakan faktor utama yang menentukan sukses 

atau tidaknya kegiatan pemungutan dan pengumpulan pajak, oleh karena itu 

eksistensinya harus mendapatkan tempat yang paling terhormat, 

mendapatkan pelayanan yang terbaik, kebutuhannya akan kemudahan, 

kenyamanan dan kepastian hukum harus dijamin. Namun pada kenyataannya 

banyak wajib pajak merasa menemui hambatan dalam proses pelayanan 

yang diberikan oleh aparatur perpajakan; petugas yang lamban, tidak ramah, 
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berbelit-belit, menunggu terlalu lama, kantor dan layanan kurang nyaman, 

fasilitas yang tidak memadai, dan lain sebagainya yang menimbulkan adanya 

keluhan, complain dan enggannya mereka menyelesaikan urusan kewajiban 

perpajakannya, dan pada gilirannya berakibat pada tumbuhnya sikap tidak 

patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Tingkat kepuasan pelanggan, tergantung anggapan kinerja dalam 

menyerahkan nilai relatif terhadap harapan pembeli. Bila kinerja jauh lebih 

rendah ketimbang harapan, customer tidak puas, jika kinerja sesuai harapan, 

maka customer puas, bila kinerja melebihi harapan, maka customer merasa 

amat puas. Customer yang merasa amat puas dan customer yang merasa 

puas akan tetap loyal dan mereka akan memberikan informasi kepada orang 

lain mengenai pengalaman baik mengenai kinerja yang dirasakan. Kuncinya 

adalah memenuhi harapan customer dengan prestasi perusahaan. 

Perusahaan yang bonafit mempunyai tujuan membuat customer gembira 

dengan hanya menjanjikan apa yang dapat mereka serahkan, kemudian 

menyerahkan lebih banyak dari yang dijanjikan (Kotler, 2009: 46-47). 

Wajib pajak sebagai konsumen harus mendapatkan pelayanan yang 

baik dari aparatur pajak. Hal ini akan berdampak terhadap wajib pajak yang 

taat dan patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib 

pajak sebagai konsumen menurut kelompoknya dapat dibedakan menjadi 

wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.  

 



 6 

Aktivitas penyampaian SPT Tahunan sebagai cermin pemenuhan 

kewajiban perpajakan sejak tahun 2008 hingga 2010 rasio wajib pajak yang 

memasukkan SPT Tahunan Badan mengalami penurunan. Pada tahun 2008 

proporsi wajib pajak yang memasukkan SPT Tahunan 56,56%, Tahun 2009 

turun menjadi 48,72% atau kurang dari separuh wajib pajak yang terdaftar. 

Demikian halnya yang terjadi pada tahun 2010 proporsi wajib pajak badan 

yang memasukkan SPT Tahunan turun menjadi hanya 46,00%. Sementara 

jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dari tahun 2008 sampai 2011 

mengalami peningkatan.  

Situasi ini diduga merupakan indikasi tidak terpenuhinya kepuasan 

pelanggan dalam hal ini wajib pajak atau semakin menurunnya kinerja 

layanan yang diterima dengan layanan yang diharapkan. Oleh karena itu 

wajib pajak mulai meninggalkan instansi ini dengan cara hanya melaksanakan 

sebagian kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, pada 

akhirnya berakibat pada penurunan kepatuhan oleh wajib pajak.  

Profesionalisme layanan penyedia jasa dipahami akan menciptakan 

kepuasan para wajib pajak. Upaya peningkatan profesionalisme harus terus 

dilakukan demi tercapainya kepuasan wajib pajak. Tinggi rendahnya 

profesionalisme layanan bisa dilihat dari penilaian wajib pajak terhadap 

kualitas layanan yang mereka terima dibandingkan kualitas layanan yang 

mereka harapkan atau perbandingan antara kinerja kualitas layanan dengan 

kualitas layanan yang dinilai penting oleh wajib pajak. 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali salah satu lembaga 

pelayanan publik yang diharapkan dapat memberikan kepuasan dalam 

pelayanan dalam bidang perpajakan. Upaya memberikan pelayanan yang 

terbaik bagi wajib pajak terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Boyolali akan tetapi apakah pelayanan ini telah sesuai dengan harapan wajib 

pajak atau belum. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul “ANALISIS 

TINGKAT KEPENTINGAN DAN TINGKAT KINERJA KPP PRATAMA BOYOLALI 

UNTUK PERENCANAAN STRATEGI PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK”. 

 
B. Rumusan Masalah 

Kualitas pelayanan yang diberikan menjadi indikator utama bagi wajib 

pajak. Wajib pajak sangat mengharapkan kualitas pelayanan yang 

memuaskan  dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.  

Dimensi kualitas pelayanan terdiri dari penampilan fisik (tangible), 

keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), kepastian (assurance),   

dan empati (emphaty). Dimensi ini sangat penting dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Boyolali guna memberikan pelayanan kepada wajib 

pajak yang lebih baik. 

Atas dasar uraian di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap tingkat kinerja dan tingkat 

kepentingan dalam pelayanan bagi wajib pajak KPP Pratama Boyolali?  
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2. Sejauh mana kesesuaian antara tingkat kinerja dan tingkat kepentingan 

menurut persepsi wajib pajak?  

3. Dari dimensi penampilan fisik (tangible), kehandalan (reliability), 

tanggapan (responsiveness), kepastian (assurance), dan empati 

(emphaty), dimensi mana yang mendesak untuk segera dibenahi guna 

memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara optimal?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.  Tujuan Penelitian; 

a. Menganalisis tingkat kesesuaian antara kinerja  KPP Pratama Boyolali  

dengan tingkat kepentingan para wajib pajak dengan menggunakan 

Importance Performance Analysis (IPA). 

b. Mengetahui posisi setiap dimensi kualitas pelayanan dari segi tingkat 

kinerja dan tingkat kepentingan menurut persepsi wajib pajak. 

2.  Manfaat Penelitian  

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain 

yang melakukan penelitian dengan topik serupa, dan sekaligus 

menambah referensi di perpustakaan Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

pimpinan KPP Pratama Boyolali perihal dimensi-dimensi kualitas 

pelayanan yang memberikan kepuasan kepada wajib pajak.  


