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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pembangunan nasional merupakan sebuah kegiatan pemerintah yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi 

fokus pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Ketersediaan dana 

tentunya menjadi faktor sangat penting dalam pelaksanaan suatu pembangunan. 

Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus lebih memperhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan itu sendiri. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri 

dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara memaksimalkan penerimaan 

pajak yang di peroleh dari rakyatnya, serta menyadarkan rakyatnya bahwa pajak itu 

sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.  

Pajak merupakan salah satu perwujudan dari pengabdian dan peranan serta 

wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan Nasional. 

Pajak juga merupakan sumber penerimaan utama pemerintah, Hal ini tertuang dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan negara dari 

sektor pajak merupakan yang paling besar, dan salah satu sektor penyumbang 

penerimaan pajak terbesar di Indonesia adalah wajib pajak badan jika dibandingkan 

dengan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan portal resmi Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan, pertumbuhan tercatat dari PPh Pasal 25/29 Badan yakni 

8,51%, atau sebesar Rp 100,280 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 
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2014 sebesar 92,419 triliun. Masih tumbuhnya penerimaan PPh Pasal 25/29 badan 

diyakini sebagai upaya pelaku usaha untuk terus bertahan dalam lesunya 

pertumbuhan ekonomi sekaligus memanfaatkan kebijakan tahun pembinaan wajib 

pajak (TPWP) 2015. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia walaupun dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan, namun dinilai masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan oleh 

adanya rasa keengganan dan kurangnya kesadaran para wajib pajak dalam 

melaporkan kewajiban pajaknya dengan konsekuensi secara benar masih sangat 

tinggi. Kondisi ini makin diperparah dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang juga 

masih kurang, pernyataan tersebut pernah diungkapkan oleh Menteri Keuangan 

dalam keynote speech pada acara seminar bertajuk ‘What Motivates Tax 

Compliance?’ di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta. Yang menyatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir penerimaan 

pajak masih rendah, Sri Mulyani Indrawati (20/10/2016). Bukan saja penerimaan 

pajak nasional yang belum optimal, Penerimaan pajak khusus Riau-Kepri juga belum 

dapat dikatakan optimal, berdasarkan laporan Tribunpekanbaru.Com, yang 

mengatakan bahwa target penerimaan pajak pada tahun ini masih belum maksimal, 

Direktorat Jendral Pajak wilayah Riau dan Kepulauan Riau tahun 2017 menargetkan 

perolehan pajak untuk Riau mencapai angka Rp 24,4 triliun. Target ini naik sebesar 

Rp 4,1 triliun dibanding tahun 2016, kepala DJP Riau dan Kepri mengatakan target 

tersebut diupayakan untuk dicapai pada tahun ini mengingat masih belum 

maksimalnya penerimaan pajak saat ini (Jatnika, 2017). Sedangkan untuk penerimaan 
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pajak badan, khususnya pada Ka ntor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru masih dapat 

juga dikatakan belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak tiga tahun 

terakhir yang cukup jauh dari target yang di harapkan. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru 

No Tahun Pajak Target Penerimaan Realisasi Penerimaan 

1 Tahun 2015 6,665,668,030,000 4,751,862,321,982 

2 Tahun 2016 6,212,428,480,000 4,062,671,193,122 

3 Tahun 2017 5,654,784,117,000 4,617,559,341,586 

Sumber : Kantor KPP Madya Pekanbaru (2018) 

Berdasarkan dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak 

yang sudah ditargetkan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) untuk wajib pajak badan 

yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Ketidakstabilan realisasi penerimaan dan tidak tercapainya target tersebut 

membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak masih kurang yang mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya. 

Untuk itu perlu adanya pengawasan ketat serta kesadaran dari diri sendiri akan 

pentingnya pajak bagi kesejahteraan rakyat, di tambah dengan sistem pemungutan di 

Indonesia menganut self assesment system di mana wajib pajak diharuskan untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya serta mengisi dan menyampaikan sendiri surat 

pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang 

tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut 

(Priyantini, 2008:3). 
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Tinggi rendahnya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. 

Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas pelayanan meliputi segala jenis 

pelayanan yang berhubungan dengan proses pemenuhan kewajiban maupun hak 

wajib pajak dibidang perpajakan. misalnya kecakapan petugas pajak dalam melayani 

hingga penampilan petugas pajak. Konsumen akan cenderung meningkatkan 

kepatuhan pajak apabila konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh 

petugas pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus pajak. Penyebab wajib 

pajak tidak patuh juga bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh 

wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya 

konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara.  

Namun, demi memudahkan dan menyadarkan wajib pajak, Direktorat Jenderal 

(Ditjen) tengah berusaha berbenah dengan menyediakan petugas account 

representative  yang  bertugas untuk memberikan bimbingan (assistence) berupa 

informasi (information) ataupun pengetahuan (education) berupa konsultasi 

perpajakan. Konsultasi disini dapat berupa penjelasan tentang perhitungan pajak yang 

benar dan bagaimana perlakuan perpajakan terhadap pencatatan akuntansi keuangan 

atau apapun yang inti dari kesemua itu adalah memberikan pengarahan kepada wajib 

pajak tentang bagaimana wajib pajak dapat mengerti akan timbulnya pajak terutang 

sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain sebagai  konsultan perpajakan, account 

representative (AR) juga merupakan pihak pajak yang bertugas sebagai pengawas 

kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (Apep, 2014) 



5 
 

Secara yuridis dasar hukum pembayaran pajak penghasilan pasal 25 pajak 

badan adalah undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang 

menyebutkan angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri 

oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Aturan pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan 

Mentri Keuangan No.255/PMK.03/2008 sebagaimana telah di ubah dengan 

Keputusan Mentri Keuangan No.208/PMK.03/2009. PPh Pasal 25 ialah angsuran 

pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajak 

berjalan. PPh Pasal 25 di KPP Madya Pekanbaru berdasarkan penelitian oleh Alpinda 

Mayasari (2015) bahwa yang membayar dan yang tidak membayar sebagai berikut. 

Tabel 1.2 

PPh Pasal 25 Pajak Badan di KPP Madya Pekanbaru 

Yang Membayar 33,50% 

Tidak Membayar 66,50% 

Sumber: Alpinda Mayasari (2015) 

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa Wajib Pajak PPh 25 Badan untuk tahun 2015 

berdasarkan dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sangat rendah, 

persentase yang membayar hanya 33,50% dan yang tidak membayar mencapai 66,50. 

Tentunya bimbingan dan penyuluhan dari aparat sangat diperlukan agar wajib pajak 

sadar dan bisa menyelesaikan kewajibannya dengan baik. Jika kesadaran untuk 

membayar pajak sudah ada pada diri wajib pajak, maka jumlah obyek akan 

bertambah dan otomatis penerimaan pajak akan lebih optimal dan wajib pajak bisa 

lebih mematuhi peraturan perpajakan yang telah di tetapkan. Kegiatan usaha para 
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wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru untuk tahun 2018 sebanyak 

1.234 wajib pajak yang sebagian besar bergerak dalam perdagangan, hotel restoran, 

tempat-tempat perbelanjaan, industri jasa pengangkutan dan komunikasi, serta 

pertanian. 

Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti terkait dengan faktor-faktor apa 

sajakah yang kemungkinan menyebabkan sebuah badan usaha patuh terhadap pajak. 

Hal-hal apa sajakah yang besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak sebagai kewajibannya, khususnya bagi wajib pajak badan di Kantor 

Pelayanan Pajak Madya kota pekanbaru. 

Penelitian ini bermaksud mereplikasi kembali penelitian yang dilakukan oleh 

Apep (2014), dengan menambah variabel X dengan kesadaran wajib pajak yang 

diteliti oleh Aditya Nugroho dkk (2016) serta objek penelitian ini yaitu di KPP 

Madya Pekanbaru. Apep (2014) membuktikankan bahwa peran account 

representative dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang signifikan dengan 

arah positif  terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Aditya Nugroho dkk (2016) 

mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan 

mengenai angka kepatuhan wajib pajak yang masih terbilang begitu rendah. 

Sebenarnya terdapat banyak faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun 

dalam penelitian ini, peneliti memilih faktor peran account representative (AR), 
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kualitas pelayanan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen, 

sedangkan variabel dependen-nya, yakni kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diberi judul Pengaruh 

peran Account Representative, kualitas pelayanan pajak dan kesadaran wajib 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan Di KPP 

Madya Pekanbaru). 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan 

penulis adalah :  

1. Bagaimanakah pengaruh peran account representative terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak? 

2. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak? 

3. Bagaimanakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak? 

4. Bagaimanakah pengaruh peran account representative, kualitas pelayanan 

pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk menganalisis pengaruh peran account representative terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. 

4. Untuk menganalisis pengaruh peran account representative, kualitas pelayanan 

pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian dapat diharapkan memberi manfaat penelitian sebagai 

berikut: 

1. Manfaat bagi peneliti 

Dari hasil penelitian yang diperoleh ini, peneliti berharap agar penelitian ini 

bermanfaat sebagai pengembangan ilmu, menerapkan ilmu yang didapatkan 

selama masa perkuliahan, pengaplikasiaan ilmu yang didapat serta sebagai 

syarat tugas terakhir. 
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2. Manfaat bagi Praktisi, Pemerintah, dan Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana 

pengaruh peran account representative, kualitas pelayanan pajak dan kesadaran 

wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Di harapkan pula pemerintah / 

fiskus (sebutan kepada aparat pajak) lebih kompeten lagi dalam pelayanan 

pajak. sehingga memotivasikan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. 

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya 

Manfaat bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperkaya dan 

memperluas kajian ilmu pengetahuan tentang perpajakan, khususnya peran 

account representative kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak dan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya untuk 

menambah variabel terkait terhadap lainnya 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran mengenai skripsi ini maka akan diuraikan 

sistematika penyajian dari penulisan ini sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini akan membahas tentang judul, latar belakang penelitian, yang 

meliputi: fenomena berupa data-data, penelitian-penelitian terdahulu, 

dan motivasi penelitian. serta rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

manfaat penelitian. 
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BAB II  : KAJIAN TEORI 

Bab ini akan membahas tentang landasan teori semua variabel, 

penelitian terdahulu yang dilengkapi mapping penelitian, dan hipotesis 

jika diperlukan. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Akan ada bahasan meliputi: jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, defenisi konsepsional dan operasional variable, populasi dan 

sampel, tekhnik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data peneitian dan pembahasan  

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan serta 

saran-saran bagi para peneliti selanjutnya  

DAFTAR PUSTAKA. 


