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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak 

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. 

Pembangunan Nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat 

bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan 

pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat 

tentang kewajibannya membayar pajak. 

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk 

melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari 

warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan 

penagihannya. Dengan demikian pemungutan pajak berdasarkan undang-undang 

mengandung pengertian bahwa terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau 

melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi penagihan secara 

paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan ataupun penahanan (Soemitro, 1985).  

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk menjaga 

kelangsungan hidup negara dan sumber pembiayaan belanja-belanja yang 

dikeluarkan oleh pemerintah guna menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, 

pemerintah dengan berbagai cara melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari 

bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama. Terlepas dari sudut pandang masyarakat 

bahwa pajak itu adalah suatu yang memberatkan maka pemerintah tetap melakukan 

pemungutan pajak melalui alat perlengkapan negara dengan memberikan beberapa 

kemudahan serta selalu mengadakan pembaharuan di bidang perpajakan sesuai 

dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. 
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Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, dapat 

dilakukan ekstensifikasi. Di samping itu perlu dilakukan serta dapat juga dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak). Dalam memenuhi kewajibannya 

membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. 

Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung 

pada kedua belah pihak, yaitu pemerintah sebagai aparat perpajakan dan masyarakat 

sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak. 

Undang–undang yang dimaksud pada Pasal 23A Amandemen ke-4 Undang-

Undang 1945 tersebut sudah terealisasi sejak diadakannya Tax Reform yaitu 

pembaharuan di bidang perpajakan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1984 

(Soemitro, 1985). Sejak diberlakukannya tax reform ini, pemerintah beranggapan 

bahwa peratuan perpajakan hingga tanggal 1 Januari 1984 yang masih berlaku di 

Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan 

struktur dan organisasi pemerintahan dan tidak sesuai dengan perkembangan 

ekonomi yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Untuk itu perlu diadakan 

pembaharuan peraturan perpajakan dengan jalan merevisi peraturan-peraturan yang 

telah ada dengan membentuk peraturan–peraturan perpajakan yang baru. 

Menurut Smith yang dikutip oleh Soemitro (1985), dalam undang-undang 

pajak harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: equality dan equity, 

certainly, convenience of payment, dan economic of collection. Equality mengandung 

pengertian bahwa pada keadaan yang sama seseorang harus dibebani pajak yang 

sama pula. Persamaan ini bukan pada tingkat pendapatnya tetapi pada tingkat 

kemampuan membayarnya atau daya pikul.  

Untuk menetapkan daya pikul wajib pajak harus dilihat dari beberapa jumlah 

tanggungannya dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam menghitung berapa 

besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, Indonesia menganut self assesment 

system, terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan. 

Dalam self assesment system tersebut, wajib pajak diberi kepercayaan untuk 

menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya 

sendiri. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus 

masalah pajak. Landasan hukumnya diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang 
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Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Dirjen 

Pajak, 2007). 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, Pasal 23A Amandemen Ke-4 

Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum pemungutan pajak mengatur bahwa 

pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang–undang. Pasal 23A 

Amandemen Ke-4 Undang-Undang 1945 ini bertujuan menjamin kepastian hukum 

bagi pemerintah maupun masyarakat. Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam 

rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan 

harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan.  

Berikut ini beberapa hasil penelitian mengenai kualitas pelayanan pada 

instansi pemerintah dalam hal pelayanan publik. Hasil penelitian Novandy (2009) 

menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang 

menilai rendah dikarenakan beberapa faktor yakni prosedur berbelit-belit, 

persyaratan teknis dan administratif kurang jelas, waktu untuk menyelesaikan urusan 

melewati waktu yang dijanjikan, kurangnya transparansi biaya yang dikeluarkan, dan 

jarak lokasi kantor dengan tempat tinggal jauh. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan 

dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Simalungun yakni aspek 

kesederhanaan (prosedur pelayanan yang berbelit-belit), aspek kejelasan (adanya 

transparansi biaya yang dikeluarkan), aspek akurasi (urusan sesuai dengan yang 

dikehendaki), aspek keamanan (bukti tanda terima diberikan), dan aspek kemudahan 

akses (jarak lokasi kantor dengan tempat tinggal dan ketersediaan angkutan umum 

menuju lokasi kantor). 

Hasil penelitian Kiswanto dan Wahyuddin (2008) menunjukkan bahwa 

dimensi kualitas pelayanan yang meliputi reliability, responsiveness, assurance, 

emphaty, dan tangible secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sragen. Dimensi reliability 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan 

bermotor di Kabupaten Sragen. 

Yuliarmi dan Riyasa (2007) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa tingkat 

kepuasan pelanggan PDAM Kota Denpasar berada dalam kategori tingkat kepuasan 

rendah, pencatatan meter air berada dalam kategori tingkat kepuasan sedang, lokasi 
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pembayaran berada dalam kategori tingkat kepuasan tinggi, dan kecepatan 

penanganan keluhan berada dalam kategori tingkat kepuasan rendah.  Secara 

bersama-sama/simultan seluruh variabel, yaitu faktor keandalan (reliability), 

ketanggapan (responsiveness), jaminan (assurance), empati (emphaty), dan bukti 

langsung (tangible) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan PDAM 

Kota Denpasar.  

Adapun hasil penelitian Rahmulyono (2008) menunjukkan bahwa semua 

variabel dari dimensi kualitas pelayanan (reliability, responsiveness, assurance, 

empathy, tangible) secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan pasien/pelanggan Puskesmas Depok I Sleman. Pengaruhnya yang 

paling besar adalah variabel assurance diikuti reliability, tangible, responsiveness, 

empathy terhadap kepuasan pelanggan.  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat pengguna layanan publik menganggap penting tentang kualitas 

pelayanan yang mereka terima. Hal ini disebabkan pelayanan yang berkualitas dapat 

memberikan kepuasan bagi masyarakat pengguna layanan tersebut. 

Pada dasarnya wajib pajak tidak suka untuk membayar pajak karena 

merupakan suatu pengeluaran. Hal ini diperoleh dari hasil keterangan 3 (tiga) orang 

wajib pajak yang diwawancarai oleh peneliti di Kantor Pelayanan Pajak Kota 

Malang. Ketiga wajib pajak tersebut juga menyampaikan keluhan mereka atas 

kurangnya pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak. Terutama tidak adanya 

petugas konsultasi yang bertugas membantu kesulitan wajib pajak dalam proses 

pelaporan pajak, tidak tersedia brosur bagi wajib pajak, kurangnya perhatian personal 

petugas terhadap masalah yang dihadapi oleh wajib pajak dalam proses pelaporan 

pajaknya. Dari hasil penelitian pendahuluan tersebut, diketahui bahwa kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang belum optimal. 

Padahal kualitas pelayanan merupakan aspek yang penting bagi pengguna layanan 

tersebut. 

Ada 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan menurut Zeithmal dalam Lupiyoadi 

(2001) yaitu: (1) tangible, memperlihatkan fasilitas fisik, peralatan, dan karyawan; 

(2) reliability, kemampuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang dijanjikan 

dengan tepat dan dapat diandalkan; (3) responsiveness, kesediaan untuk membantu 
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para pembayar pajak dan memberikan pelayanan yang cepat; (4) assurance, 

pengetahuan dan sopan-santun para karyawan dan kemampuan mereka untuk 

membangkitkan kepercayaan dan rasa percaya pelanggan; dan (5) empathy, rasa 

peduli, perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. 

Kualitas pelayanan banyak mendapatkan perhatian bagi perusahaan, terutama 

untuk perusahan jasa. Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan produk yang 

ditawarkan oleh suatu perusahaan harus memiliki kualitas tinggi (Lupiyoadi, 2001). 

Oleh sebab itu suatu perusahaan jasa jika ingin tetap unggul dalam persaingan, maka 

harus dapat memberikan jasa dengan kualitas yang lebih tinggi dari pesaingnya 

secara konsisten. 

Kualitas ditentukan oleh konsumen dan bukannya oleh penyedia layanan 

(Stanton, 1999). Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan yang baik datang dari sudut 

pandang konsumen, bukannya dari sudut pandang penyedia layanan. Konsumen 

mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka konsumsi dan kepuasan yang mereka 

rasakan. Hal ini berdampak kepada keputusan pembelian ulang. Jika pelayanan yang 

mereka terima dianggap memuaskan, maka kemungkinan besar mereka akan 

menggunakan layanan itu lagi. Kualitas pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan 

konsumen bisa mengakibatkan kehilangan pelanggan dan juga kegagalan utuk 

mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu memberikan 

kualitas pelayanan yang konsisten dengan harapan yang diinginkan oleh pengguna 

layanan tersebut. Perusahaan harus melakukan program perbaikan mutu atau kualitas 

secara terus menerus yang bisa memonitor tingkat dan konsistensi kualitas 

pelayanan. Karena kualitas pelayanan yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan 

sudut pandang perusahaan, melainkan juga harus dipandang dari sudut pandang 

penilaian atau persepsi pengguna layanan. 

Kualitas pelayanan dapat saja dipersepsikan berbeda oleh masing-masing 

pengguna layanan, dalam hal ini wajib pajak. Hal ini dikarenakan persepsi adalah 

proses dimana kita mengorganisasi dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan 

(Atkinson, 1983). Respon wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan 

oleh Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada persepsi wajib pajak atas pelayanan 

yang mereka terima. Sobur (2003) mengemukakan bahwa persepsi mencakup 
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penerimaan, pengorganisasian, dan penerjemahan stimulus yang telah diorganisir 

dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap.  

Hasil penelitian Merdekawati (2008) mengenai hubungan kesadaran 

beragama dengan persepsi tentang pacaran menunjukkan bahwa ada hubungan 

negatif dan signifikan antara kesadaran beragama terhadap persepsi tentang pacaran 

dengan koefisien korelasi. Hal ini berarti semakin rendah kesadaran beragama maka 

persepsi mereka tentang pacaran semakin positif. Begitu pula sebaliknya, semakin 

tinggi kesadaran beragama mahasiswa maka persepsi mereka tentang pacaran 

semakin negatif.  

Adapun hasil penelitian Saputro (2009) tentang hubungan antara persepsi 

tentang lingkungan kerja fisik dengan produktivitas kerja karyawan menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif dan sangat signifikan antara persepsi tentang lingkungan 

kerja fisik dengan produktivitas kerja. Hal ini berarti semakin positif persepsi 

karyawan tentang lingkungan kerja fisik di bagian produksi PT. Otsuka Indonesia 

Malang maka produktivitas kerja mereka akan semakin tinggi.  

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang persepsi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh adanya suatu stimulus atau hal 

yang dipersepsikan dan persepsi dapat mempengaruhi perilaku individu. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dibuktikan secara empiris mengenai 

persepsi wajib pajak atas kualitas pelayanan yang selama ini telah diberikan oleh 

instansi pemerintah, dalam hal ini kantor pelayanan pajak kepada masyarakat wajib 

pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti persepsi wajib pajak terhadap 

kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang. 
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B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi wajib pajak 

terhadap kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang? 

. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap 

kualitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Malang. ‘ 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah agar dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan pada ilmu psikologi, khususnya Psikologi 

Industri dan Organisasi serta memberikan informasi dan pengetahuan bagi 

masyarakat wajib pajak tentang sejauhmana kualitas pelayanan yang telah diberikan 

oleh kantor pelayanan pajak. 

 


