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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, 

baik bagi Negara maju maupun di Negara berkembang. Wajib pajak tidak patuh 

maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, 

pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan 

tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang, Peran serta 

masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak 

berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan 

penerimaan pajak. (Ikhsan Budi R : 2007). 

    Peningkatan penerimaan pajak oleh pemerintah dilakukan dengan menerapkan 

kebijakan-kebijakan yang mempermudah wajib pajak dalam melakukan 

kewajibannya. Kebijakan yang dijalankan pemerintah diharapkan dapat menjadi 

strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan self assessment 

system yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan self assessment 

system berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan 

disiplin pajak yang tinggi, di mana ciri-ciri self assessment system adalah adanya 

kepastian hukum, sederhana penghitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil 

dan merata, dan penghitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak.  
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Self assessment system merupakan pengganti dari sistem pemungutan yang 

lama yaitu Official Assessment. Dalam sistem official assessment, besarnya 

kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus (sebutan kepada 

aparat pajak). Sebaliknya, dalam sistem self assessmet, wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang 

dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak 

tempat ia terdaftar. Sehingga perubahan sistem pemungutan pajak tersebut diatas, 

meletakan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu 

didalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya melalui pembayaran 

pajak. (Siti Kurnia Rahayu : 2010) 

Menurut Waluyo (2011) salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian 

bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana 

dari pajak. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi 

lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Salah satu 

kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah perlawanan dengan 

penghindaraan pajak oleh perusahaan yang berupaya untuk mengurangi biaya-

biaya usaha, termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong banyak 

perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih 

sedikit. Target penerimaan pajak terus naik setiap tahunnya, namun capaiannya 

terus menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada Persentase Realisasi Penerimaan 

Pajak. 
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Tabel 1.1 

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 

 

Sumber: Menu Kinerja Penerimaan PortalDJP  

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah 

mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT adalah surat yang 

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pajak. SPT terdiri dari: 

a. SPT Tahunan PPh; 

b. SPT Masa yang meliputi:  

1. SPT Masa PPh  

2. SPT Masa PPN  

3. SPT Masa Pemungut PPN  

Kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam 

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, 

dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, 

satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor 

Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”  

 

Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:  

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan 

ketentuan peraturan Undang-Undang Pajak, dalam penulisan, dan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya.  

2.  Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek 

pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. 

3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yg harus 

diisikan dalam SPT. 

     SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib 

disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar 

atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 

dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan 

untuk setiap Masa Pajak. 

    Namun, pada kenyataannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak 

memenuhi kewajibannya terkait pajak. Hal tersebut dikarenakan terdapat 

perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara 

merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih 
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yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut 

menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap 

pajak. 

Kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya tidak hanya cukup dengan 

pemahaman akuntansi wajib pajak, namun pada kenyataannya dibutuhkan 

kepercayaan wajib pajak akan penyelengara atau pemerintah. Maraknya kasus 

penggelapan pajak menimbulkan dampak menurunnya keyakinan wajib pajak 

akan petugas pajak. Masyarakat merasa bahwa penerimaan pajak banyak 

dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pembangunan negara. Hal 

ini berdampak secara tidak langsung pada kepatuhan wajib pajak. Pemerintah 

dituntut untuk transparan dan menunjukkan akuntabilitasnya. Transparansi yang 

diharapkan adalah adanya keterbukaan pemerintah akan alokasi atau penggunaan 

penerimaan pajak pada pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk 

memberikan informasi yang lebih jelas akan alokasi penerimaan pajak yang tepat 

pada sasaran dan masyarakat dapat merasakan secara langsung maupun tidak 

langsung timbal balik dari alokasi penerimaan pajak dalam pembangunan. 

Transparansi akan berbagai bentuk laporan pajak akan mengurangi 

ketidakpercayaan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya 

keyakinan masayarakat sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar 

pajak tinggi. Menurut Saepudin (2013) transparansi dalam perpajakan secara 

simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. 
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Akuntabilitas pelayanan pajak oleh petugas pajak akan mempengaruhi 

minat wajib pajak untuk patuh. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai persepsi 

wajib pajak atau masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh 

petugas pajak. Masyarakat akan merasakan kenyamanan apabila petugas 

memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Minat masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat apabila tingkat 

kenyamanan pelayanan yang baik. Setiap unit kerja Direktorat Jenderal Pajak 

diharapakan mampu memberikan akuntabilitas pelayanan publik yang baik, 

sehingga tujuan untuk meningkatkan minat kepatuhan wajib pajak dapat tercapai 

(Susilawati, 2013). 

Adapun fenomena yang belakangan ini terjadi terhadap kepatuhan wajib 

pajak sebagai berikut : 

 Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan menyebut jumlah 

Wajib Pajak (WP) Badan yang sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 masih sedikit dari target. Padahal, batas 

penyampaian SPT ditetapkan akhir bulan ini, yaitu 30 April 2018. Sampai hari ini, 

sudah sekitar 325.000 WP Badan yang melaporkan SPT-nya. Memang masih jauh 

karena yang wajib menyampaikan itu 1,47 juta WP Badan, kata Direktur 

Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama saat Media 

Gathering DJP 2018 di Hotel Astoria Lombok, Kota Mataram, Nusa Tenggara 

Barat, Rabu (18/4/2018) malam. Yoga menjelaskan, WP Badan yang wajib 

menyampaikan SPT mereka sebelum 30 April adalah yang tahun bukunya 

Januari-Desember, Sedangkan bagi WP Badan yang tahun bukunya April-Maret 
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atau Juli-Juni, diperbolehkan menyampaikan SPT hingga empat bulan berikutnya 

sesudah tahun bukunya berakhir, WP Badan yang tahun bukunya April-Maret, 

maka dapat menyampaikan SPT maksimal bulan Juli. Sementara bagi WP Badan 

dengan tahun buku Juli-Juni dapat menyampaikan SPT sampai pada bulan 

Oktober. Bagi WP Badan yang masih ada kurang bayar, wajib diselesaikan 

sebelum SPT disampaikan. Untuk keterlambatan kurang bayar ini, ada sanksi 

tersendiri, yaitu denda 2 persen per bulan sebagai bunganya, tutur Yoga. Total 

WP yang wajib melaporkan SPT pajak tahunan mereka sekitar 18 juta orang, 

terdiri dari WP Orang Pribadi dan WP Badan. Yoga kembali mengingatkan WP 

Badan untuk segera menyampaikan SPT mereka sebelum tenggat waktu yang 

ditetapkan pada 30 April 2018. Jika melewati batas waktu tersebut, WP Badan 

akan dikenakan sanksi juga oleh DJP seperti WP Orang Pribadi. Besaran sanksi 

denda keterlambatan WP Badan sebesar Rp 1 juta. 

(https://ekonomi.kompas.com) 

 

Tren shortfall atau minusnya pencapaian penerimaan pajak, diprediksi 

kembali berlanjut pada tahun ini. Meskipun realisasi pajak yang diterima pada 

Januari 2018 tercatat sebagai yang terbesar dalam empat tahun terakhir, namun 

beberapa faktor seperti rendahnya rasio penerimaan pajak (tax ratio) masih akan 

membuat target perolehan pajak negara tahun ini negatif dari target. 

Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono 

Kristiaji menilai, tax ratio turut dipengaruhi oleh faktor elastisitas pajak atau tax 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3248182/dorong-penerimaan-harus-ada-ide-kreatif-di-industri-perpajakan
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buoyancy. Dia mengatakan, angka ideal dari tax buoyancy adalah 1 atau 

berimbangnya perolehan produk domestik bruto (PDB) dengan skor penerimaan 

pajak, akan tetapi tax buoyancy kita kurang dari 0,8 pada 2017. Mungkin cuma 

kisaran 0,5 atau 0,6. Artinya, 1 persen pertumbuhan PDB enggak diikuti 

pertumbuhan penerimaan pajak yang 0,5 persen, Bawono menyebutkan, 

kurangnya faktor elastisitas pajak akan menyebabkan penurunan rasio penerimaan 

pajak negara. Tax ratio Indonesia sendiri pada 2017 menurun dari tahun 

sebelumnya, yakni dari 11,3 persen jadi 10,7 persen, hal tersebut patut 

diwaspadai, lantaran target reformasi pajak untuk tax ratio adalah sebesar 15 

persen. "Sekarang baru 10,8 persen, itu masih agak jauh. Padahal tax ratio 

idealnya minimal 12,75 persen," sebutnya. 

Sebelumnya Bawono sempat mengkaji, target pajak 2018 sebesar Rp 

1.423,9 triliun dianggap sulit tercapai. Itu lantaran realisasi penerimaan pajak 

pada 2017 maksimal hanya Rp 1.145 triliun. Dia juga memprediksi, estimasi 

penerimaan pajak tahun ini ada di kisaran Rp 1.219,2 triliun sampai Rp 1.242,1 

triliun, atau terjadi shortfall Rp 181,8 triliun. Lebih lanjut ia menduga, penyebab 

terjadinya tren shortfall tersebut lantaran lemahnya kebijakan pajak, atau 

rendahnya kepatuhan pajak para Wajib Pajak (WP). Itu turut tercermin dari data 

penerimaan pajak negara yang tidak elastis dengan pertumbuhan ekonominya. 

Kalau mau target tax ratio 15 persen tercapai, perbaiki dulu tax buoyancy. Itu 

mencerminkan seberapa elastis pertumbuhan penerimaan pajak terhadap 

pertumbuhan ekonomi," ujar dia. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3219441/pengusaha-sebut-target-pajak-tinggi-ini-jawaban-sri-mulyani
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3247396/3-sektor-usaha-ini-beri-kontribusi-besar-buat-penerimaan-pajak
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(https://www.liputan6.com) 

 enteri  euangan   enkeu  Sri  ulyani  ndrawati menyatakan  tingkat 

kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari. Rasio kepatuhan 

pajak di Indonesia 63,16 persen, sementara target defisit fiskal mencapai Rp 330,2 

triliun atau 2,41 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).  

Dari paparan Sri Mulyani mengenai prospek perekonomian Indonesia 2017 yang 

diterima Jakarta, Selasa (31/1/2017), jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar mencapai 

32,77 juta WP di 2016 atau naik tipis dari 30,04 juta sepanjang 2015.  

  Sementara jumlah WP terdaftar wajib melapor Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sebanyak 20,17 juta WP di 2016. Target rasio 

kepatuhan pajak 72,50 persen dan target rasio kepatuhan penyampaian SPT 

sebanyak 14,26 juta WP.  Namun realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 

12,74 juta WP, rasio kepatuhan pajak 63,16 persen dengan capaian rasio 

kepatuhan pelaporan SPT 87,12 persen," dikutip dari paparan Sri Mulyani.  

  Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ini juga dipengaruhi karena 

keterbatasan jumlah pegawai pajak yang hanya 39.980 orang. Kondisi ini semakin 

menyeret ke bawah rasio pajak di Indonesia di 2016 sebesar 10,3 persen 

dibanding realisasi 10,7 persen di 2015. Tahun ini, rasio pajak ditargetkan 11 

persen. Target tersebut jika dilihat masih rendah dibanding realisasi pada 2014 

lalu yang mencapai 11,4 persen. Pencapaian rasio pajak paling tinggi yang pernah 

dicetak pemerintah 11,9 persen di 2012-2013.  Padahal penerimaan pajak 

merupakan tulang punggung negara untuk membiayai belanja negara yang sudah 

https://www.liputan6.com/
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menembus Rp 2.000 triliun. Realisasi penerimaan pajak di tahun lalu Rp 1.283,6 

triliun, dan dipatok Rp 1.495,9 triliun di tahun ini. 

  Sumber pendapatan yang lebih kecil daripada belanja atau pengeluaran, 

otomatis ada defisit fiskal yang harus dibiayai dari utang. Tahun ini, defisit APBN 

ditargetkan 2,41 persen dari PDB atau Rp 330,2 triliun. Sedangkan realisasinya di 

taahun lalu Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap PDB.  

(https://www.liputan6.com) 

 

    Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 

1. Pemahaman Akuntansi yang diteliti oleh (Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya 

2011) dan (Lydya 2015) 

2. Kualitas Pelayanan yang diteliti oleh (Tanzilah Muarifah 2013) 

3. Transparansi diteliti oleh (Ade Saepudin 2012), (Gusti Agung Ayu Sri 

Dartini 2016) dan (Sumianto 2015) 

4. Akuntabilitas Pelayanan Publik diteliti oleh (Gusti Agung Ayu Sri Dartini 

2016) 

5. Pemahaman Wajib Pajak diteliti oleh (Siti Masruroh 2013), (Tifani 

Nurhakim 2015) dan (Abdul Rohman 2015) 

6. Kesadaran Wajib Pajak diteliti oleh (I G. M. Agung Mas Andriani Pratiwi 

dan Putu Ery Setiawan 2015. 



11 
 

7. Sanksi Perpajakan yang diteliti oleh Siti Masruroh (2013), Dewi Kusuma 

(2015), Shinung Sakti Hantoyo, Kertahadi, dan Siti Ragil Handayani (2016), 

Indriani Hardirahayu (2017). 

8. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang diteliti oleh Sri Rahayu 

dan Ita Salsalina Lingga (2009), Ni Luh Arismayani, Gede Adi Yuniarta dan 

Nyoman Putra Yasa (2017). 

9. Motivasi Wajib Pajak yang diteliti oleh Ni Luh Arismayani, Gede Adi 

Yuniarta dan Nyoman Putra Yasa (2017). 

 

Table 1.2 

Faktor – faktor yang Memperngaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. 

No Peneliti Tahu

n 
Pemaha

man 

akuntan

si pajak 

Trans

parans

i 

Akuntab

ilitas 

pelayan

an 
Publik 

Kualit

as 

pelaya

nan 

Pemah

aman 

Wajib 

Pajak  

Kesad

aran 

wajib 

pajak 

Sanksi 

Perpaj

akan 

Modermis

asi sistem 

administra

si 
perpajaka

n 

Motivasi 

wajib pajak 

1 Indriani 

Hardiraha

yu 

2017 √ − − − − − √ − − 

2 Gede Adi 

Yuniarta 

dan 
Nyoman 

Putra 

Yasa 

2017 − − − − − − − √ √ 

3 Gusti 

Agung 

Ayu Sri 
Dartini 

2016 √ √ √ − − − − − − 

4 Kertahadi 
dan Siti 

Ragil 

Handayan

i 

2016 − − − − − − √ − − 

5 Lydya 2015 √ − − − − − − − − 
6 Tifani 

Nurhakim 
2015 − − − √ √ − − − − 

7 Sumianto 2015 √ x − − − − − − − 
8 Abdul 

Rohman 
2015 − − − − − − − − − 



12 
 

9 I G. M. 

Agung 

Mas 

Andriani 
Pratiwi 

dan Putu 

Ery 

Setiawan 

2014 − − − √ − − − − − 

10 Siti 

Masruroh 
2013 − − X √ − √ − − − 

11 Ade 

Saepudin 
2012 √ √ − − − − − − − 

12 Sri 

Ernawati 
dan 

Mellyana 

Wijaya 

2011 √ − − − − − − − − 

13 Ita 

Salsalina 

Lingga 

2009 − − − − − − − √ − 

  

Keterangan: 

√ :  empengaruhi 

─ : Tidak diteliti 

X :  Tidak Berpengaruh 

Penelitian ini merupakan  replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Gusti Agung Ayu Sri Dartini dengan judul penelitian: Pemahaman 

Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak badan. 

Variabel yang diteliti oleh Gusti Agung Ayu Sri Dartini ini adalah variabel 

dependen Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Akuntabilitas, dan variabel 

independen Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Penelitian ini dilakukan pada tahun 

2016 di Denpasar Timur. Unit analisis dan populasi yang diteliti Gusti Agung 

Ayu Sri Dartini ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 
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Pratama Denpasar Timur yaitu dari periode 2009-2013 sejumlah 9177. Metode 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling. 

Hasil penelitiannya dari ketiga variabel independen ini terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Adapun keterbatasan penelitian 

adalah jumlah spt di KPP Patama Denpasar Timur terdapat 73,23%  wajib pajak 

badan yang membayar pajak sedangkan di KPP Madya Bandung Terdapat 77,76% 

jumlah wajib pajak yang membayar pajak.  Penelitian selanjutnya melakukan 

penelitian kembali agar hasil penelitian lebih baik lagi (dapat diketahui perbedaan 

hasil penelitiannya dengan hasil penelitian penulis).Penelitian ini memiliki 

keterbatasan yaitu peneliti memilih 50 responden, namun dari kuisioner yang 

dikembalikan hanya 49 responden yang menjawab dengan lengkap, sisanya 1 

tidak lengkap atau cacat. Sehingga hanya 49 responden saja yang terlibat. Dalam 

hal ini Gusti Agung Ayu Sri Dartini (2016) mendapatkan hipotesis dari 

penelitiannya yaitu data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh 

wajib pajak badan. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang 

sama dapat menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini, hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi 

dalampenelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel 

bebas. 

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu ada pada penelitian, 

milik pada tempat penelitian, peneliti ingin mengetahui pengaruh Pemahaman 

Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung. Walaupun pada penelitian 
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sebelumnya hasil penelitian pada variabel Pemahaman akuntansi, Transparansi 

dan Akuntabilitas Pelayanan Publik dalam pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak yang berada di KPP Pratama Denpasar Timur tetapi 

peneliti juga ingin meneliti variabel pemahaman akuntansi, transparansi dan 

Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di 

kota Bandung. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode penelitian 

langsung kepada responden wajib pajak itu sendiri dengan memberikan kuesioner 

terhadap wajib pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

Alasan dalam pemilihan variabel ini adalah karena ketidaksamaan hasil 

penelitianterdahulu dan bermaksud untuk melakukan pengembangan penelitian. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011); 

Lydya (2015); Tanzilah Muarifah (2013); Ade Saepudin (2012); Gusti Agung 

Ayu Sri Dartini (2016); Siti Masruroh (2013); Tifani Nurhakim (2015); Abdul 

Rohman (2015); I G. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan 

(2015) membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak sedangkan hasil yang berbeda dibuktikan oleh Sumianto (2015) 

membuktikan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis menyusun 

penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah dengan judul sebagai berikut: 
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“Pemahaman Akuntansi Pajak, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan 

Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” 

 

 

1.2   Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian 

1.2.1  Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diketahui 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia 

2. Penyebabnya masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan 

kewajiban membayar pajak. 

3. Dampaknya wajib pajak yang tidak patuh menerima sanksi dan kerugian 

negara akibat ketidakpatuhan yang mereka lakukan. 

 

1.2.2  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan 

diteliti dalam penelitian di ini adalah: 

1. Bagaimana pemahaman akuntansi wajib pajak yang terdaftar pada 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

2. Bagaimana transparansi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

3. Bagaimana akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan 

Pajak Madya Bandung. 



16 
 

5. Seberapa besar pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

6. Seberapa besar pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

7. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk megetahui pemahaman akuntansi wajib pajak yang terdaftar pada 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

2. Untuk megetahui transparansi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Bandung. 

3. Untuk megetahui akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Bandung. 

4. Untuk megetahui kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor 

Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

5. Untuk megetahui besarnya pengaruh pemahaman akuntansi terhadap 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

6. Untuk megetahui besarnya pengaruh transparansi terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 

7. Untuk megetahui besarnya pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan 

wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 
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1.4 KegunaanPenelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan wajib pajak tentang tata cara menyusun pembukuan dan 

wajib pajak dapat menghitung pajak yang harus dibayarkan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak untuk 

petugas pajak untuk meningkatkan transparansi terkait pajak agar wajib 

pajak mengetahui digunakan untuk apa uang pajak yang mereka 

bayarkan dan memberikan presepsi baik terkait penggunaan uang pajak. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak untuk 

petugas pajak untuk meningkatkanAkuntabilitas pelayanan publik agar 

wajib pajak merasa nyaman pada saat membayar pajak. 

 

1.4.2  Kegunaan Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan 

serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan. 

2.   Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan 

serta sumbangan pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya 

memberi wawasan terkait konsep dan praktek transparasi di dalam 

pajak. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta sumbangan 

pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan 

terkait konsep dan praktek akuntabilitas di dalam pajak. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan serta sumbangan 

pemikiran dibidang akuntansi perpajakan khususnya memberi wawasan 

terkait praktek kepatuhan wajib pajak. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Madya 

Bandung yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Gd. G, Jalan Asia Afrika 

No.114, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261. Rencana waktu 

penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan April 2018 sampai dengan bulan 

Juli 2018. 


