
ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN 

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) 

 

 

Disusun oleh : 

Titis Chikatania 

NIM. 0710230041 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih 

Derajat Sarjana Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2011 



 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur yang terdalam, penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas 

Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan” (Studi Kasus 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). 

Penyusunan Skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan program strata 

satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh peran serta,masukan, 

dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Unti Ludigdo, Ak. , Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya. 

2. Bapak Mohamad Khoiru Rusydi, SE., M.Ak., Ak., sebagai dosen pembimbing 

atas pengarahan, nasihat, bimbingan, dan waktu yang diberikan dalam 

penyusunan Skripsi ini.   

3. Kepala Kantor Pajak Pratama Malang Selatan, yang telah memberikan 

pengarahan dan kesempatan untuk melakukan penelitian. 

4. Bapak Jusuf Alwan, selaku Kepala Bagian Umum, yang telah memberikan 

masukan, nasihat, dan motivasi diri yang baik. 



  

5. Bapak Mustofa, selaku Kepala Seksi Pemeriksaan, yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan yang baik. 

6. Segenap Seksi Pemeriksaan, Mas Bobin, Mas Nanang, Mbak Lia, dan Mas Adit 

pada Seksi PDI yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat 

berguna dalam penyelesaian Skripsi ini. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya atas bimbingan 

yang diberikan. 

8. Segenap staf Jurusan Akuntansi atas bantuan, pengertian, kesabaran, dan 

kemudahan administrasi. 

9. Ayah, Ibu, Kakak dan Adikku, serta seluruh keluarga besarku yang telah 

memberikan dukungan moril dan materiil. 

10. Untuk sahabat-sahabatku, Arde, Denok, Irfa, Sheilla, Kiky, Yuyu, Ervie, Prita, 

Zhaza, Nene, Indro, Mas Adit, terima kasih banyak atas semua bantuan yang 

selalu kalian berikan selama kuliah, bahkan berbagai masukan hingga 

terselesaikannya Skripsi ini. 

 

 

 

 

Penulis 



 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Hingga saat ini, pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak merupakan unsur utama dana 

pembangunan dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan. Pajak 

mempunyai peranan yang strategis, yang digunakan sebagai unsur pembiayaan 

rutin dan sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, diperlukan 

perangkat hukum yang mengatur pemungutan pajak dan organisasi yang 

berkewajiban mengontrol pelaksanaan perangkat hukum tersebut. Pemerintah 

mempercayakan tugas tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) 

sebagai salah satu instasi pemerintahan yang secara struktural berada di bawah 

Departemen Keuangan.   

  Usaha mengoptimalkan potensi pajak yang ada, dimulai sejak terjadinya 

krisis ekonomi yang melanda bangsa ini. Salah satu cara untuk dapat mewujudkan 

kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan adalah dengan menggali 

sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Suatu negara akan 

dinilai semakin mandiri, jika negara tersebut semakin mampu untuk menggali 

potensi penerimaan dalam negeri untuk membiayai pembangunan. 

 Dalam APBN, sumber penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi 

dua kelompok, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Penerimaan Dalam 

Negeri pada umumnya mencakup dua bagian, yaitu Penerimaan Pajak dan 
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Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan Pajak Dalam Negeri bersumber dari 

Penerimaan Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. 

Penerimaan Pajak Dalam Negeri, terdiri dari Pajak Penghasilan Migas dan Non 

Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn 

BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTP), Cukai, dan Pajak lainnya. Sedangkan, Pajak Perdagangan 

Internasional terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor. Peningkatan target dan 

realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir. 

 Penerimaan pajak merupakan gambaran dari aktivitas ekonomi. Pada 

tahun 2006, penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 409,203,000,000 dan tidak 

mencapai target APBN. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di 

tahun 2006 hanya sebesar 96% dari target dalam APBN. Hal ini terjadi karena 

PPN impor turun, sehingga mengakibatkan penerimaan PPN impor turun. Pada 

tahun 2006 inilah reformasi perpajakan mulai dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pada 

tahun 2007, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.490,988,600,000 menunjukkan 

bahwa penerimaan pajak mulai mengalami kenaikan yang signifikan. Penyebab 

tidak tercapainya target penerimaan pajak ini disebabkan oleh adanya penurunan 

bunga bank dan besarnya realisasi restitusi pajak tahun 2007. Sehingga 

Pemerintah harus membayar restitusi pajak tertunggak dari tahun-tahun 

sebelumnya.  

 Berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 dan 2009, target 

penerimaan pajak berhasil dicapai. Total penerimaan pajak  sebesar 

Rp.658,700,800,000 pada tahun 2008 dan sebesar Rp. 565,770,000,000 pada 
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tahun 2009, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun tersebut 

bahkan mampu melampaui target dalam APBN.  Sedangkan pada tahun 2010, 

pada triwulan III, realisasi penerimaan pajak telah mencapai sebesar 

Rp.303,000,000,000, atau sebesar 57,62% dari target APBN.  

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan besarnya 

peranan sektor perpajakan dalam APBN sebagai sumber penerimaan dalam 

negeri. Salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak tersebut adalah 

Wajib Pajak Badan, terutama bagi badan usaha yang memiliki ukuran usaha 

menengah ke atas. Disamping itu, membaiknya penerimaan pajak tersebut tidak 

terlepas dari adanya reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sejak 

tahun 2006.  

Perpajakan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik sejak 

berjalannya reformasi perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, 

Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati didampingi Dirjen Pajak, 

Darmin Nasution, mencanangkan Reformasi Perpajakan Jilid dua, sebagai 

kelanjutan dari Reformasi Perpajakan Jilid satu yang telah berakhir pada bulan 

Februari tahun 2009 yang diakhiri dengan sunset policy. Reformasi Perpajakan 

Jilid satu meliputi tiga kegiatan utama, yaitu modernisasi administrasi perpajakan, 

reformasi kebijakan, serta intensifikasi dan ekstensifikasi. Reformasi Perpajakan 

Jilid satu telah memberikan banyak manfaat bagi Wajib Pajak, antara lain, 

pemberian pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal dengan konsep One 

Stop Service, pelayanan oleh petugas Account Representative, pemanfaatan 
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teknologi dalam layanan e-filling, e-SPT, e-regristation, dan adanya call center 

untuk pelayanan informasi dan pengaduan. Reformasi Perpajakan Jilid satu telah 

berhasil dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan. Karena itu, proses 

reformasi akan terus dilanjutkan dan disempurnakan melalui program dalam 

Reformasi Perpajakan Jilid dua, yang disebut dengan program PINTAR.  

Program PINTAR mengadopsi best practise sistem administrasi 

perpajakan di dunia, baik dalam aspek pelayanan perpajakan maupun pengawasan 

kepatuhan. Dalam pengembangannya, program PINTAR terdiri atas empat 

komponen, yaitu sebagai berikut : 

1. Komponen A : Penyempurnaan Sistem dan Proses Bisnis Utama. 

2. Komponen B : Manajemen Sumber Daya Manusia. 

3. Komponen C : Kepatuhan Perpajakan. 

4. Komponen D : Manajemen Perubahan. 

Komponen yang menjadi perhatian cukup besar oleh Dirjen Pajak adalah 

Komponen C, terkait dengan kepatuhan perpajakan, mengingat sistem 

pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia telah menganut self assessment 

system. Sistem tersebut mengharuskan Wajib Pajak untuk aktif dalam 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya kepada Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP). Dalam hal ini, pemerintah memberikan kepercayaan yang cukup besar 

terhadap masyarakat. Konsekuensi dari dijalankannya sistem ini adalah 

masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara penghitungan pajak dan 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya. Konsekuensi inilah 

yang menjadi salah satu kendala yang mempersulit pemungutan pajak 
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dikarenakan rendahnya pengetahuan tentang perpajakan. Dalam hal ini tidak 

terdapat unsur kesengajaan dari masyarakat untuk menghindari pembayaran 

pajak. Tetapi disamping hal tersebut, juga tidak menutup kemungkinan adanya 

perlawanan aktif dari masyarakat terhadap pungutan pajak. 

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh setiap KPP adalah menumbuhkan 

kesadaran dalam melaporkan dan membayar pajak secara relevan dan transparan. 

Melihat kondisi ini, Dirjen Pajak berusaha meningkatkan kepatuhan masyarakat 

dalam membayar pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk 

membenahi sistem perpajakan di Indonesia.  Berikut adalah enam langkah 

strategis yang diambil oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib 

Pajak : 

1. Perbaikan aturan perundang-undangan perpajakan. 

2. Pembenahan struktur organisasi. 

3. Perbaikan basis data. 

4. Penggunaan sistem teknologi informatika. 

5. Reformasi di bidang perpajakan. 

6. Integritas sumber daya manusia atau aparatur yang dilakukan melalui 

peningkatan investasi bidang sumber daya manusia dan menambah jumlah 

aparat pajak, terutama untuk auditor dan penyidik pajak. 

Di dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan 

sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada 

Wajib Pajak. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan, untuk 

mencapai suatu tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak, upaya 
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penegakan hukum yang diwujudkan dalam pengenaan sanksi di bidang 

perpajakan harus dijalankan oleh Dirjen Pajak. Sedangkan, perwujudan bentuk 

pengawasan dan pembinaan, diwujudkan dalam kegiatan pemeriksaan pajak.  

Sejak sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi self assessment 

system, tujuan pemeriksaan yang semula untuk menetapkan jumlah pajak 

terutang, telah berubah. Berdasar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pemeriksaan pajak adalah 

sebagai berikut : 

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007 yang mulai 

berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 menegaskan wewenang untuk  melakukan 

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan adanya peraturan tersebut, Dirjen 

Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan.  

Hal-hal yang menjadi sasaran pemeriksaan adalah untuk mencari adanya : 

a. Interpretasi undang-undang yang tidak benar. 

b. Kesalahan hitung. 

c. Penggelapan secara khusus dari penghasilan. 
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d. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. 

Pemeriksaan pajak didasari oleh adanya Surat Pemberitahuan (SPT) . SPT 

yang dilaporkan oleh Wajib Pajak akan dapat menentukan apakah akan dilakukan 

pemeriksaan atau tidak. Selain itu, sesuai dengan fungsi SPT sebagai sarana 

pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, akan dapat 

diketahui berapa besarnya jumlah pajak yang terutang, berapa jumlah pajak yang 

telah dibayar atau disetor oleh Wajib Pajak, termasuk berapa jumlah pajak yang 

kurang atau lebih bayar dalam suatu kurun waktu, yaitu dalam masa pajak tertentu 

atau tahun pajak tertentu. Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, maka akan 

diperoleh tingkat kebenaran laporan Wajib Pajak yang dicantumkan dalam SPT 

beserta lampiran-lampiran yang menyertainya, yaitu antara lain laporan keuangan 

dan  lampiran-lampiran lainnya yang dianggap perlu. Dari hasil pemeriksaan yang 

telah dilakukan, akan dapat diukur tingkat kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Murkana (2005) tentang Analisis 

Sistem Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran di Suku Dinas Pendapatan Daerah 

Kodya Jakarta Barat I, diperoleh kesimpulan bahwa sistem pemeriksaan 

merupakan salah satu alat yang digunakan dalam rangka menggali penerimaan 

pajak secara optimal, namun dalam penerapannya masih ditemukan hambatan 

berupa terbatasnya waktu pemeiksaan, walaupun pihak Sudin Panda sudah 

melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Sehingga dengan 
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adanya hambatan tersebut, pihak Sudin Panda terus berupaya agar proses 

pelaksanaan pemeriksaan dapat optimal. 

 Sedangkan dalam penelitian Ulhaq (2008) tentang Analisis Efektivitas 

Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pasuruan, diperoleh kesimpulan 

bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pasuruan dikategorikan 

efektif, karena setelah dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan material, 

dihasilkan bahwa tidak terdapat tunggakan pajak pada tahun berjalan. Tetapi 

dalam prakteknya pemeriksa pajak di KPP Pratama Pasuruan cenderung 

menggunakan data yang bersifat internal saja, dan mengabaikan pengumpulan 

data secara eksternal, sehingga pada saat pelaksanaan, pemeriksa tidak memiliki 

data pembanding yang mengakibatkan hasil dari pemeriksaan menjadi tidak 

maksimal. 

 Persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Persamaan 

Penelitian memiliki dasar penelitian yang sama, yaitu penelitian atas upaya 

penegakan hukum atas pajak yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak.  

2. Perbedaan 

a. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada upaya penegakan 

hukum atas pajak berupa pemeriksaan. Sedangkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Murkana (2005) dan Ulhaq (2008) meneliti upaya penegakan 
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hukum atas pajak secara keseluruhan, yaitu pemeriksaan, penagihan, dan 

penyidikan pajak. 

b. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Malang Selatan, sedangkan pada 

penelitian terdahulu dilakukan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya 

Jakarta Barat I dan KPP Pratama Pasuruan, dimana setiap kantor memiliki 

potensi dan cara tersendiri dalam meningkatkan kinerja pegawai dan 

penerimaan pajak dalam hal ini mengenai pemeriksaan. 

c. Penelitian ini akan mengukur tingkat efektivitas dilakukannya pemeriksaan 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dan kontribusinya dalam 

penerimaan negara, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat 

pemeriksaan. 

d. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan sumber data dari tahun 

2008-2010.  

 Berdasar latar belakang tersebut dan mengingat bahwa Wajib Pajak Badan 

merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak, penulis ingin 

mengetahui pengaruh penerapan pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Badan. Karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul, ”Analisis 

Efektivitas Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus 

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan) ”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a.   Bagaimana implementasi pelaksanaan pemeriksaan yang terdapat di KPP 

Pratama Malang Selatan? 
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b.   Bagaimana pengaruh penerapan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan 

terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang 

Selatan? 

c.  Bagaimana kontribusi pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam penerimaan 

pajak Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan? 

 

1.3. Tujuan 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pemeriksaan pada KPP Pratama 

Malang Selatan, terkait dengan faktor-faktor penghambat dan pendukung 

pemeriksaan tersebut. 

b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan pemeriksaan terhadap 

Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Malang Selatan. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelaksanaan pemeriksaan 

terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Malang 

Selatan.  

 

1.4. Batasan  

 Agar penelitian lebih terarah nantinya, maka penulis membatasi bahan 

penelitian pada : 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di 

KPP Pratama Malang Selatan. 

b. Penelitian ini mencakup jumlah penerimaan pajak, jumlah penerbitan Surat 

Perintah Pemeriksaan (SP2), jumlah penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan 
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(LHP), serta jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) di KPP Pratama Malang 

Selatan sebagai output dari pelaksanaan pemeriksaan. 

c. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2008 

sampai tahun 2010.  
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  BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Umum Perpajakan 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Terdapat beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli. Pengertian pajak 

menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, seperti yang dikutip oleh Mardiasmo 

(2004:1) : 

Pajak adalah iuran Negara kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Berdasarkan definisi tersebut, Mardiasmo (2004:1) menyimpulkan bahwa 

pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang, serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
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4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

 

Pengertian pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam Tjahjono dan Husein 

(2000:3) adalah sebagai berikut : 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke 

kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 

ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik 

dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. 

 

Sedangkan pengertian pajak menurut Markus (2005:1) adalah sebagai berikut: 

Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan 

undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat 

kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara, serta bukan 

merupakan penalti, yang berfungsi : 

1. Sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada, digunakan 

untuk pembangunan, serta 

2. Sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. 
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2.1.2. Ciri-Ciri Pajak 

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut : 

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), 

berdasarkan kekuatan Undang-Undang. 

2. Dalam pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak mendapatkan kontra prestasi 

secara langsung oleh pemerintah.  

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin, 

maupun pembangunan. 

4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan jika Wajib Pajak tidak memenuhi 

kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair, yaitu berfungsi 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan 

sosial. 

 

2.1.3. Fungsi Pajak 

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun 

terdapat fungsi lainnya yang tidak kalah penting, yaitu berfungsi mengatur. 

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut : 
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1. Sumber Keuangan Negara (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara. Negara, seperti halnya 

rumah tangga, memerlukan sumber-sumber keuangan untuk membiayai 

kelanjutan hidupnya. Sumber keuangan bagi suatu negara adalah pajak dan 

retribusi. Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk 

memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya, baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.  

2. Fungsi Mengatur atau Non Budgetair (Regularend) 

Fungsi mengatur dimaksudkan sebagai usaha pemerintah untuk turut 

campur tangan dalam hal mengatur, mengubah susunan pendapatan dan 

kekayaan sektor swasta. Pada fungsi mengatur, pemungutan pajak digunakan 

sebagai : 

a. Alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan 

sosial. 

b. Alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang 

keuangan. 

Beberapa contoh pemungutan pajak yang berfungsi mengatur antara lain 

adalah sebagai berikut : 

a. Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang-barang impor dengan 

tujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. 

b. Pengenaan pajak yang tinggi untuk minuman beralkohol dengan tujuan 

untuk menghambat gaya hidup negatif masyarakat. 
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2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam sistem pemungutan pajak, terdapat tiga sistem pemungutan 

(Mardiasmo, 2003:7), yaitu adalah sebagai berikut : 

1. Official Assessment System 

Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif, karena besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiskus. Terdapat beberapa ciri 

dalam sistem ini, yaitu sebagai berikut : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. 

2. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang pada Wajib Pajak 

untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem ini memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga 

(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
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2.1.5. Asas Pemungutan Pajak 

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas pemungutan pajak. Berikut dalam 

Tjahjono dan Husein (2005:20), asas pemungutan pajak terdiri atas : 

1. Asas Domisili (tempat tinggal) 

Berdasarkan asas ini, Wajib Pajak yang bertempat tinggal atau berdomisili 

di Indonesia dikenakan pajak atas segala penghasilan yang diperoleh di 

wilayah Indonesia maupun dari luar wilayah Indonesia. Dalam asas ini tidak 

dibedakan apakah penerima penghasilan tersebut adalah warga negara 

Indonesia atau bukan warga negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang 

Pajak Penghasilan, khusus bukan warga negara Indonesia domisili yang 

dimaksud terpenuhi apabila tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 

bulan sejak kedatangannya di Indonesia.  

2. Asas Sumber 

Menurut asas ini, pengenaan pajak didasarkan pada sumber atau tempat 

penghasilan berada. Apabila sumber penghasilan berada di Indonesia, maka 

negara Indonesia berhak memungut pajak kepada setiap warga negara (baik 

warga negara Indonesia, maupun warga negara asing, baik bertempat tinggal 

di Indonesia maupun di luar Indonesia) yang memperoleh penghasilan dari 

Indonesia. 

3. Asas Kebangsaan (nasionalitet) 

Asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu 

negara. Suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang 
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mempunyai hubungan kebangsaan atas suatu negara yang bersangkutan, tanpa 

memandang apakah bertempat tinggal di dalam negeri atau di luar negeri.  

 

2.1.6. Pengertian Wajib Pajak 

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat (2), Wajib Pajak adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

2.1.7. Nomor Pokok Wajib Pajak 

Berdasar UU KUP pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajk sebagai sarana 

dalam admministrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya 

perpajakannya.  

 

2.1.8. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang 

selama periode tertentu, sebagai wujud pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam 

rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. (Bwoga, Agus BBN, dan Marsyahrul 2005:3). 
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2.2. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Pajak 

2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007  

pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan peundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksaan pajak ini dilakukan kepada Wajib Pajak. Fungsi Dirjen Pajak 

melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak bukan untuk mencari 

kesalahan Wajib Pajak, tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan (Pardiat, 2007:1).  

 

2.2.2. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 

Tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan diatur dalam : 

1. SE-10/PJ.04/2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan. 

2. PER-19/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelakanaan Pemeriksaan Lapangan. 

3. PER-20/PJ/2008 Tentang Petunjuk Pelakanaan Pemeriksaan Kantor. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 

tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. 
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2.2.3. Tujuan Pemeriksaan Pajak 

 Kegiatan pemeriksaan memiliki dua tujuan sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Mardiasmo (2003:34-35), yaitu sebagai berikut: 

1. Menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dalam rangka kepastian hukum, 

keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak yang dapat dilakukan dalam hal: 

a. Surat Pemberitahuan menujukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk 

yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi. 

c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan. 

d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi criteria seleksi yang ditentukan oleh 

Direktur Jenderal Pajak. 

e. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada 

poin (c) tidak dipenuhi. 

 

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakaan, yang dapat dilakukan dalam hal: 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. 

b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. 

c. Pengukuhan atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak 

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan. 

e. Pengumpulan bahan guna penyususnan Norma Penghitungan Penghasilan 

Netto. 

f. Pencocokan data dan atau keterangan. 
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g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil. 

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai. 

 

2.2.4. Sasaran Pemeriksaan Pajak 

Menururt Mardiasmo (2003:34) sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan 

adalah untuk mencari adanya: 

1. Interpretasi Undang-Undang yang tidak benar 

2. Kesalahan hitung 

3. Penggelapan secara khusus dari penghasilan 

4. Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya, yang dilakukan Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

 

2.2.5. Jenis Pemeriksaan Pajak 

Jenis pemeriksaan dipengaruhi oleh seberapa besar resiko ketidakpatuhan dari 

Wajib Pajak yang akan diperiksa, serta ruang lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan 

dengan dua jenis pemeriksaan, yaitu : 

1.  Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat 

kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, 

atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. 

2. Pemeriksaan kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Dirjen Pajak. 

Semakin tinggi resiko ketidakpatuhan Wajib Pajak, dilakukan Pemeriksaan 

Lapangan. 
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2.2.6. Kriteria Pemeriksaan Pajak 

Kriteria pemeriksaan merupakan alasan atau dasar dilakukannya pemeriksaan 

terhadap Wajib Pajak. Terdapat dua kriteria pemeriksaan yang mendasari 

dilakukannya pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak, yaitu sebagai berikut : 

1.  Pemeriksaan Rutin 

Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak, sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban 

perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP. 

2. Pemeriksaan Khusus 

Pemeriksaan berdasarkan risiko (risk based audit) yang selanjutnya disebut 

dengan Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan 

berdasarkan hasil analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak. 

Analisis risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan secara 

komputerisasi maupun secara manual. Analisa risiko internal, berasal dari 

hasil analisa internal KPP, sedangkan berdasarkan analisa resiko eksternal, 

yaitu dari adanya pengaduan masyarakat, atau adanya data dari pihak ketiga. 

 

2.2.7. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak 

Berikut adalah jangka waktu pemeriksaan untuk menguji Kepatuhan Wajib 

Pajak : 

1. Pemeriksaan Lapangan adalah 4 bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan 

(SP2) terbit dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan. Apabila 
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terkait dengan transfer pricing, pemeriksaan dapat diperpanjang hingga 2 

tahun. 

2. Pemeriksaan Kantor adalah 3 bulan sejak Wajib Pajak harus datang 

memenuhi panggilan dan dapat diperpanjang sampai 6 bulan. 

 

Sedangkan, jangka waktu untuk pemeriksaan untuk tujuan lain adalah sebagai 

berikut :  

1. Pemeriksaan Lapangan adalah 2 bulan sejak SP2 terbit dan dapat 

diperpanjang sampai 4 bulan. 

2. Pemeriksaan Kantor  selama 7 hari sejak Wajib Pajak harus datang dan dapat 

diperpanjang sampai dengan  14 hari. 

 

2.2.8. Hak dan Kewajiban Pemeriksa Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan 

Pajak 

Dalam pelaksanaannya, Pemeriksa Pajak memiliki hak dan kewajiban sebagai 

berikut : 

1. Hak Pemeriksa Pajak 

a. Meminjam buku atau catatan dan dokumen. 

b. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. 

c. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, yang diduga  digunakan 

untuk menyimpan buku atau catatan. 

d. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan. 
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e. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak. 

f. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak. 

g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga 

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui Kepala Unit 

Pelaksana Pemeriksaan (UP2). 

2. Kewajiban Pemeriksa Pajak 

a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada WP. 

b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat  Perintah 

Pemeriksaan. 

c. Menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan. 

d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim 

Pemeriksa Pajak mengalami perubahan. 

e. Menyampaikan Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan (SPHP). 

f. Memberikan hak hadir kepada WP dalam rangk Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

g. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari 

Wajib Pajak paling lama 7 hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP). 
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i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 

diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka 

Pemeriksaan. 

 

2.2.9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Pemeriksaan Pajak 

Dalam pemeriksaan pajak, Wajib Pajak juga memiliki hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan pajak. 

1. Hak Wajib Pajak 

Meminta Pemeriksa Pajak untuk : 

a. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah 

Pemeriksaan. 

b. Memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan 

pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan. 

c. Memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan. 

d. Memperlihatkan Surat Tugas apabila susunan Tim Pemeriksa Pajak 

mengalami perubahan. 

e. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). 

f. Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan. 

g. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim 

Pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak 

dengan Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 
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h. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh 

Pemeriksa Pajak melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan. 

2. Kewajiban Wajib Pajak 

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 

b. Memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses dan/ atau mengunduh 

data yang dikelola secara elektronik. 

c. Memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang 

patut diduga digunakan sebagai tempat menyimpan buku atau catatan. 

d. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 

e. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. 

f. Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

 

2.2.10. Aktivitas-Aktivitas Terkait Dengan Pemeriksaan Pajak 

Dapat dijelaskan beberapa aktivitas yang dapat terjadi selama kegiatan 

pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: 

1. Peminjaman Dokumen 

Saat proses pemeriksaan dimulai dan Pemeriksa Pajak membutuhkan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, pemeriksa 

pajak akan menyerahkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat 

Permintaan Peminjaman Dokumen (SPPD) kepada Wajib Pajak. Dalam 
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SPPD, Pemeriksa Pajak menyampaikan permintaan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan beserta  jangka waktu kepada Wajib Pajak untuk menyerahkan 

dokumen-dokumen yang diminta dalam SPPD oleh Pemeriksa Pajak. Jika 

pada saat telah berakhir jangka waktu yang diberikan oleh Pemeriksa Pajak, 

dan Wajib Pajak belum memenuhi dokumen-dokumen yang diminta, maka 

pemeriksa pajak akan memberikan Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 

jika Wajib Pajak belum memenuhi permintaan dokumen setelah Surat 

Peringatan 1.  

Jika Wajib Pajak masih menunjukkan sikap tidak kooperatifnya dalam 

bentuk tidak memenuhi permintaan dokumen dengan berbagai alasan, maka 

Pemeriksa Pajak dapat mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan untuk 

Wajib Pajak Badan. 

2. Penolakan Pemeriksaan 

Berdasarkan pasal 29 ayat (3)  huruf a, b, c, UU Ketentuan Umum 

Perpajakan menjelaskan bahwa Wajib Pajak dianggap melakukan Penolakan 

Pemeriksaan jika: 

a. Wajib Pajak tidak memperlihatkan atau meminjamkan dokumen atau buku 

atau catatan yang diperlukan. 

b. Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan pada Pemeriksa Pajak untuk 

memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu. 

c. Wajib Pajak tidak memberikan keterangan lain yang diperlukan. 
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Jika hal tersebut terjadi maka Wajib Pajak dianggap melakukan penolakan 

pemeriksaan, sehingga: 

a. Wajib Pajak harus menandatangani Surat Penolakan Pemeriksaan. 

b. Jika Wajib Pajak menolak tandatangan maka pemeriksa membuat Berita 

Acara Penolakan Pemeriksaan, ditandatangani Pemeriksa Pajak. 

3. Penyegelan 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2008 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang 

Perpajakan dijelaskan bahwa penyegelan dilakukan untuk memperoleh atau 

mengamankan buku, atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola 

secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang 

kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak 

dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau 

dipalsukan. 

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan apabila pada saat 

dilakukan pemeriksaan lapangan: 

a. Wajib Pajak tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk 

memasuki tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak atau tidak 

bergerak yang diduga digunakan untuk menyimpan dokumen, termasuk 

hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik 

yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

Wajib Pajak. 
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b. Wajib Pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran 

Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikan kesempatan untuk 

mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang 

bergerak dan/atau tidak bergerak. 

c. Wajib Pajak dan kuasanya tidak berada di tempat dan tidak ada pihak yang 

mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili Wajib 

Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan pemeriksaan sebelum 

pemeriksaan ditunda. 

d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak ada di tempat dan pegawai Wajib Pajak 

yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang 

mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan. 

4. Pemeriksan Bukti Permulaan 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakaan 

dapat diusulkan Pemeriksaan bukti permulaan apabila: 

a. Pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak 

pidana di bidang perpajakan. 

b. Wajib Pajak Badan tidak memenuhi sebagian/seluruh permintaan  

peminjaman dokumen. 

c. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan tidak memenuhi 

panggilan Pemeriksaan Kantor, menolak membantu kelancaran 

pemeriksaan berdasarkan sebagaiamana pasal 18 dan terhadap Wajib 

Pajak tersebut tidak dilakukan penetapan secara jabatan. 
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5. Pembahasan Akhir 

Pembahasan akhir adalah pembahasan hasil akhir Pemeriksaan Pajak antara 

Wajib Pajak dengan petugas pemeriksa. 

a. Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk 

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). 

b. Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis terhadap SPHP. 

c. Wajib Pajak berhak hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan 

dalam waktu 3  hari kerja (pemeriksaan kantor) atau 7 hari kerja 

(Pemeriksaan Lapangan) sejak SPHP diterima oleh Wajib Pajak. 

d. Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan maksimal 3 minggu 

jika dalam Pemeriksaan Kantor dan maksimal 7 minggu jika dalam 

Pemeriksaan Lapangan. 

e. Jika masih terdapat beda pendapat dengan pemeriksa Wajib Pajak dapat 

meminta untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Pembahas. 

 

2.2.11. Laporan Pemeriksaan Pajak 

Setelah melakukan pemeriksaan, maka tim pemeriksa harus membuat laporan 

pemeriksaan. Laporan pemeriksaan berpedoman pada : 

1.  Laporan pemeriksaan pajak disusun secara rinci, ringkas, jelas, dan memuat 

ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan 

pemeriksa pajak yang didukung dengan bukti yang kuat tentang ada atau tidak 

adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, 
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dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan dalam 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2.  Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan 

penyimpangan surat pemberitahuan harus memperlihatkan: 

a. Berbagai faktor perbandingan 

b. Nilai absolut dari penyimpangan 

c. Sifat dari penyimpangan 

d. Bukti atau petunjuk adanya penyimpangan 

e. Pengaruh penyimpangan 

f. Hubungan dengan permasalahan lainnya. 

3.  Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 

Laporan pemeriksaan pajak yang dibuat oleh pemeriksa pajak digunakan 

sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak atau tujuan 

lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

 

2.2.12. Surat Ketetapan Pajak  

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hasil akhir dari proses Pemeriksaan 

Pajak. Fungsi SKP antara lain : 

1.  Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang 

berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau 

materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. 
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2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. 

3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. 

4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. 

5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. 

 

Terdapat lima jenis SKP, yaitu sebagai berikut : 

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  Tambahan (SKPKBT) 

Surat ini merupakan SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 

telah ditetapkan. 

3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKP Nihil) 

SKP Nihil adalah SKP yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

SKPLB adalah SKP yang menentukan jumlah pajak karena jumlah kredit pajak 

lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

5.  Surat Tagihan Pajak (STP) 

STP merupakan SKP yang diterbitkan dalam hal : 

a.  Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 
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b.  Berdasar hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat 

salah tulis atau salah hitung. 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi denda dan atau bunga. 

d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN, tetapi 

tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak. 

e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi 

membuat faktur pajak. 

f. Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur 

pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak megisi selengkapnya faktur pajak. 

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian pajak masukan diwajibkan membayar kembali. 

 

2.2.13. Mekanisme Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, terdapat tata cara yang harus dipatuhi. 

Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. 

Mekanisme Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak   

Pada Wajib Pajak Badan 

      

 

 

 

                               

 

 

                                

 

 

                                    

                                

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan 

Instruksi 

Persetujuan 

Pemeriksaan 

Persiapan 

Pemeriksaan 

Pelaksanaan 

Pemeriksaan 

Pembahasan 

Hasil 

Pemeriksaan 

Pelaporan 

atau 

Penerbitan 

SKP 

 Daftar notifikasi usulan pemeriksaan 
dibuat  oleh Seksi Pemeriksaan dan 

dikirim ke Kepala Kantor karena 

terdapat ketidakbenaran pengisian SPT 

oleh WP 

 Persetujuan / Instruksi 

 Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan 
(SP2) oleh Kepala Kantor ke Seksi 

Pemeriksaan. 

 Seksi Pemeriksaan membetuk tim 
Pemeriksaan dan melakukan 

Pemeriksaan kepada WP Badan. 

 Peminjaman Berkas/ Dokumen dengan 
menerbitkan SPPD  

 Permintaan Keterangan pada Wajib 

Pajak dicatat dalam KKP oleh Tim 

Pemeriksa 

 Pembuatan SPHP dan Tanggapan 

Wajib Pajak atas Hasil Pemeriksaan 

 Pembahasan dengan Pemeriksa 

 Pembuatan Laporan Pemeriksaan 
Pajak 

 Penerbitan Surat Ketetapan Pajak 

 Terdapat ketidakbenaran pengisian SPT  
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Mekanisme Pemeriksaan Pajak pada gambar 2.1. merupakan mekanisme 

pemeriksaan pajak secara umum. Mekanisme tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Instruksi pemeriksaan dimulai dengan adanya ketidakbenaran pengisian SPT. 

Pada umumnya Seksi Pelayanan atau AR yang menemukan ketidakbenaran 

pengisian SPT awal. Untuk Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemeriksaan 

khusus, Seksi Pelayanan atau AR melakukan analisis risiko awal. Analisis 

risiko adalah proses penilaian tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak untuk 

menentukan tingkat risiko Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan hasil dari 

penghitungan analisis risiko tersebut itulah, Seksi Pelayanan atau AR 

kemudian menyampaikan usulan untuk dilakukan pemeriksaan khusus. Untuk 

pemeriksaan rutin diajukan sendiri oleh seksi pemeriksaan. 

2. Jika ditemukan hal-hal yang tidak benar dan perlu dilakukan pemeriksaan, 

maka Seksi Pemeriksaan akan mengirimkan daftar notifikasi usulan 

pemeriksaan kepada Kepala Kantor untuk selanjutnya mendapatkan 

persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan.  

3. Setelah mendapat persetujuan atau instruksi oleh Kepala Kantor, maka Seksi 

Pemeriksaan akan menerima Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang berasal 

dari Kepala Kantor. Berdasarkan SP2 tersebut, Seksi Pemeriksaan mulai 

melakukan persiapan pemeriksaan dengan membentuk Tim Pemeriksaan. 

Kepala Kantor kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 

kepada Wajib Pajak  Badan yang akan dipersiksa. Surat Pemberitahuan 

Pemeriksaan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak Badan yang akan diperiksa 
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tersebut, dijelaskan bahwa akan dilakukan pemeriksaan pajak dan diharapkan 

Wajib Pajak Badan membantu kelancaran pemeriksaan tersebut. Pada surat ini 

hanya disebutkan nama petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan 

pemeriksaan. 

4. Pelaksanaan Pemeriksaan dimulai dengan mengumpulkan berbagai jenis data 

atau berkas atau dokumen yang dibutuhkan. Seksi Pemeriksaan dapat 

melakukan permintaan data kepada Seksi PDI untuk data-data perusahaan 

yang akan diperiksa, sedangkan jika hal tersebut belum mencukupi, maka 

Seksi pemeriksaan dapat melakukan peminjaman dokumen atau berkas kepada 

Wajib Pajak Badan yang diperiksa, dengan menerbitkan Surat Permintaan 

Peminjaman Data (SPPD). Pada umumnya, untuk mendapatkan fakta yang 

lebih efektif, Tim Pemeriksa langsung melakukan Pemeriksaan Lapangan. 

Dokumen-dokumen, berkas-berkas, maupun keterangan-keterangan yang 

didapatkan dari Wajib Pajak Badan tersebut kemudian dicantumkan dalam 

Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). 

5. Dalam pembahasan hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa harus menyampaikan 

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak Badan 

dengan dilampiri Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak. Kemudian Tim 

Pemeriksa melakuakan pembahasan dengan Wajib Pajak Badan terhadap 

SPHP dan menuangkannya ke dalam Risalah Pembahasan, yang merupakan 

bagian dari KKP. 

6. Pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan harus dilakukan terhadap 

Wajib Pajak yang menyetujui maupun tidak menyetujui Daftar Temuan 
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Pemeriksaan yang terlampir pada lampiran SPHP. Pemeriksa menuangkan 

hasil pembahasan akhir dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar 

Hasil Pembahasan Akhir, yang merupakan bagian dari Laporan Pemeriksaan 

Pajak (LPP), kemudian ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. 

Pada LPP tersebut terdapat instruksi oleh Seksi Pemeriksaan untuk 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang kemudian diterbitkan oleh 

Seksi Pelayanan. 

 

2.3. Kepatuhan Dalam Perpajakan 

2.3.1. Pengertian Kepatuhan Dalam Perpajakan 

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin dalam menjalankan semua 

peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah bahwa Wajib 

Pajak mempunyai kesediaan untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan 

yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama 

(obtrusive investigation), peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik 

hukum maupun administrasi. Sedangkan menurut Nurmantu (2003:148), 

kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi 

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.  

 

2.3.2. Jenis Kepatuhan Pajak 

Terdapat dua jenis kepatuhan pajak menurut Nurmantu (2003:148), yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Kepatuhan formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan Undang-Undang 

Perpajakan. 

2. Kepatuhan material 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara 

substantif hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni 

sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. 

 

2.3.3. Kriteria Wajib Pajak Patuh 

Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh apabila 

memenuhi kriteria atau persyaratan sebagai berikut : 

1.  Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua 

jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

2.  Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di  bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. 

4. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir : 

a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

28. KUP, dan 
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b. Dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi 

pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang 

terutang, paling banyak 5 %. 

5.  Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat 

dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal. Laporan 

auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) yang 

menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Wajib Pajak 

yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, dipersyaratkan 

untuk memenuhi ketentuan tersebut pada nomor 4 (empat) di atas.  

 

2.4. Wajib Pajak Badan 

2.4.1. Pengertian Badan 

Dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 pasal 1 ayat (3), badan adalah 

sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  
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2.4.2. Kewajiban Badan sebagai Wajib Pajak 

Dalam Bwoga, Agus, dan Marsyahrul (2005:67), sebuah badan Wajib Pajak 

diwajibkan memenuhi hal-hal sebagai berikut : 

1. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 

2. Mengisi dan memasukkan SPT Masa PPN dan PPn BM. 

3. Menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN. 

 

2.4.3. Tarif Pajak Penghasilan Badan 

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No.30/PJ/1995 yang diperbaharui dengan 

Keputusan Dirjen Pajak No: KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000, tarif 

pajak untuk Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1. 

Tarif PPh Badan 

Keterangan Wajib Pajak Tarif Pajak 

Wajib Pajak Badan 25% 

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di 

bursa efek 

5% lebih rendah dari tarif 

seharusnya 

Peredaran bruto sampai dengan 

Rp.50.000.000.000 

pengurangan 50% dari pajak 

seharusnya 

Sumber : Direktorat Jendral Pajak 

Tarif Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)  tidak berlapis seperti tarif 

sebelumnya. Saat ini tarif PPh Badan menerapkan tarif tunggal. Hal ini akan 

semakin memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutangnya. 

Sebelumnya, tarif PPh Badan memiliki tiga lapisan, yaitu 10%, 15%, dan 30%. Di 

tahun 2009, diterapkan tarif tunggal untuk Wajib Pajak Badan, yaitu sebesar 28%, 
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dan kemudian di tahun 2010 tarif diubah menjadi sebesar 25%. Penerapan tarif 

tunggal tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan 

dan international best practise. Disamping itu, bagi Wajib Pajak Badan yang telah 

go public diberikan pengurangan tarif pajak sebesar 5% dari tarif normal, dengan 

kriteria sedikitnya 40% sahamnya dimiliki oleh masyarakat. Insentif tersebut 

diterapkan dengan harapan dapat mendorong lebih banyak perusahaan yang 

masuk bursa, sehingga akan meningkatkan good corporate governance dan 

mendorong pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan. 

Bagi Wajib Pajak UMKM yang berbentuk badan, diberikan insentif 

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak badan yang berlaku, bagi UMKM 

yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Miliar. Insentif tersebut 

dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang memberikan 

kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Disamping itu, 

pemberian insentif ini juga dimaksudkan untuk mendorong kepatuhan Wajib 

Pajak.  

 

2.5. Penerimaan Pajak 

Penerimaan pajak terdiri atas dua jenis, yakni pembayaran dan pelaporan. 

Pajak dibayarkan pada negara melalui Bank Persepsi dan juga kantor pos, 

kemudian untuk pelaporan bahwa Wajib Pajak telah membayarkan pajaknya 

dapat disampaikan pada Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

setempat. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak merupakan pendapatan 

bagi negara. 



42 

 

 

 

Besarnya harapan untuk meningkatkan pajak sebagai sumber penerimaan 

negara yang signifikan, mendorong Dirjen Pajak untuk melakukan reformasi 

administrasi. Sebagai institusi yang bertanggungjawab atas segala aspek 

perpajakan, perbaikan dan penyempurnaan mekanisme kerja dipandang perlu 

untuk meningkatkan perpajakan. Untuk itu, dicanangkan reformasi administrasi 

jangka menengah. Secara garis besar, terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai 

oleh reformasi administrasi perpajakan jangka menengah, yaitu : 

1. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. 

2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi pajak. 

3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. 

Jika dihubungkan dengan penerimaan perpajakan, pemeriksaan merupakan 

alat untuk mengawasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan 

demikian, bila Wajib Pajak menaati dan patuh terhadap aturan-aturan perpajakan 

yang berlaku, maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan pajak. 

 

2.6. Pengertian Analisis 

Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan 

terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. 

Analisa merupakan suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam 

mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan yang ada. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (2001), analisis merupakan penyelidikan 

terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk pekaranya,dsb). 
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2.7. Pengertian Efektivitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif, 

yang berarti suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil yang spesifik atau 

mendesakkan pengaruh spesifik yang terukur. Dapat dikatakan juga bahwa 

efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan 

menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Menurut 

Sondang P. Siagian (2001:24), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, 

sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang 

dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya 

sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, 

berarti semakin tinggi efektivitasnya. 

Sementara itu, menurut Abdurahmat (2003:92), efektivitas adalah 

pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat 

pada waktunya. 

Berdasar pada beberapa pengertian, dapat disimpulkan bahwa pengertian 

efektivitas adalah pengaruh yang ditimbulkan atau disebabkan oleh adanya suatu 

kegiatan tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai 

dalam setiap tujuan. Dan suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, 

dan efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan 

yang telah direncanakan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Penelitian deskriptif berarti penelitian 

yang memberi gambaran kepada pembaca dan mengungkapkan suatu masalah, 

keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau mengungkapkan fakta secara detail. 

Menurut Taylor (2000) , penelitian deskrptif didefinisikan sebagai suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut Nazir (1983), penelitian 

deskriptif adalah suatu metode dalam menilai status kelompok manusia dalam 

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran manusia, suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan aktual mengenai sifat-sifat atau hubungan antara fenomena-

fenomena yang diselidiki.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yakni 

penulis mencoba menganalisa situasi (keadaan) suatu perusahaan, mencoba 

menemukan masalah dan memecahkan masalah yang ada pada perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari kenyataan mengenai suatu objek 

penelitian sebagaimana yang didefinisikan oleh Singarimbun (1985), bahwa 

penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk 
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menemukan pengetahuan seluas-luasnya tentang objek penelitian pada satu masa 

atau saat-saat tertentu.  

Maksud dari penelitian deskriptif ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data-data yang dapat menunjukkan suatu gagasan atau ide. 

2.  Mendeskripsikan keadaan objek suatu tempat. 

3. Menentukan data-data yang menunjukkan adanya hubungan dari suatu realita 

yang terjadi. 

4. Mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa. 

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan gejala-gejala tersebut adalah hal-hal 

yang menyebabkan dilaksanakannya pemeriksaan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut 

Cronchbach (1980) dalam Wahab dkk (2003) adalah metode analisis yang 

digunakan dalam upaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hasil-hasil 

evaluasi kebijkan serta untuk menambah kejelasan pemahaman akan situasi yang 

dihadapi 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif  mengarah kepada studi kasus adalah penelitian yang menggambarkan 

secara menyeluruh dan apa adanya mengenai hasil-hasil evaluasi dari suatu objek. 

Penggunaan jenis penelitian deskriptif kualitatif dalam skripsi ini diharapkan 

mampu memberikan gambaran secara terinci mengenai latar belakang, sifat-sifat, 

karakter-karakter, kelebihan, serta kekurangan dari sebuah objek, berdasar pada 

studi kasus.  
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3.2. Fokus Penelitian 

       Fokus penelitian ditetapkan demi mendapat kemudahan dalam pelaksanaan 

penelitian dan pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis. Fokus 

penelitian bertujuan agar penelitian terfokus secara efektif, sehingga dapat 

menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menyaring informasi yang mengalir 

masuk. Berdasarkan tujuan atas fokus penelitian tersebut, yaitu sebagai langkah 

untuk membatasi studi serta untuk memudahkan penentuan data yang akan 

digunakan, maka bedasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, dapat diuraikan fokus dari penelitian ini, antara lain: 

a. Implementasi Pemeriksaan Pajak. 

b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan 

pajak pada KPP Pratama Malang Selatan. 

c. Pengaruh pada diberlakukannya pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Malang Selatan. 

d. Pengaruh diberlakukannya pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 

Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Malang Selatan. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

       Penelitian untuk memperoleh informasi maupun data dilakukan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan Jl. Merdeka Utara 3 Malang. 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

       Data merupakan sarana bagi peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  

a.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari 

obyek penelitian tanpa ada perantaranya yang berupa opini, hasil observasi, 

kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data dari jenis data 

primer untuk penelitian adalah hasil wawancara secara langsung dengan 

pihak-pihak yang terkait, khususnya dengan pegawai kantor pajak yang 

menangani bagian-bagian yang bersangkutan dengan masalah yang akan 

diteliti. 

b.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dengan adanya 

perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis baik yang 

dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dapat dapat 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu data internal dana data eksternal. Data 

internal adalah dokumen-dokumen akuntansi dan operasi yang telah diatur 

dalam organisasi. Sedangkan data ekstrenal, umumnya disusun oleh entitas 

lain dari organisasi yang bersangkutan, misalnya berita yang berhubungan 

dengan perusahaan yang terdapat di media massa (Indriantoro dan Supomo, 

2002:149). 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

       Untuk mendapatkan data penelitian yang memadai, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan 

             Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan tinjauan teoritis tentang 

permasalahan yang sedang diteliti. Studi dilakukan dengan cara mempelajari 

dan membaca literatur-literatur berupa buku maupun karya ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian. 

2. Studi Lapangan 

       Studi lapangan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Selatan, dengan cara: 

a.   Observasi 

       Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

obyek penelitian yang dilakukan untuk membandingkan antara pedoman 

yang digunakan dengan praktek yang sesungguhnya dilakukan. Observasi 

dilakukan di bagian-bagian yang terkait. 

b.  Wawancara 

       Wawancara, yaitu melakukan komunikasi secara langsung dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan obyek yang diteliti. 

Hasil dari wawancara ini kemudian akan dicocokkan dengan hasil yang 

diperoleh dari observasi. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara 

telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar wawancara yang 
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akan dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, sehingga penulis 

akan mendapatkan informasi yang relevan dalam penyusunan skripsi. 

c. Dokumentasi 

       Peneliti mengkaji dan mempelajari dokumen-dokumen, catatan-

catatan, dan laporan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan. Dari dokumentasi ini diharapkan penulis memperoleh 

informasi-informasi mengenai hal-hal mendasar seperti sejarah 

perusahaan, struktur organisasi, kegiatan/aktivitas usaha, deskripsi kerja, 

tugas maupun wewenang. Dalam teknik ini pula diharapkan agar penulis 

mendapatkan informasi mengenai pedoman atau prosedur implementasi 

pemeriksaan pajak yang benar, serta berbagai pengaruh atas 

pengimplementasian pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan 

dan penerimaan negara. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data 

yang telah terkumpul, dalam upaya untuk menjawab tujuan penelitian. Menurut 

Effendi (1995), analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan mudah dipahami. Sedangkan, menurut Prasetyo dan 

Miftahul Jannah (2005:170), analisis data adalah kumpulan hasil data penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data, serta tujuan dari analisis data tersebut untuk menyusun dan 

menginterpretasikan data yang sudah diperoleh. 
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Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti. Dalam 

penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan 

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan oleh pemeriksa pajak di KPP Pratama 

Malang Selatan dan untuk mendeskripsikan hasil dari wawancara yang telah 

dilakukan oleh peneliti dan data-data terkait, sehubungan dengan permasalahan 

dan fokus penelitian.  

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui makna 

tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Karena 

itu, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. 

Dalam analisis deskriptif kualitatif ini, peneliti melakukan penghitungan 

prosentase, yang selanjutnya digunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, 

menjelaskan, dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan 

yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan.  

Untuk mengetahui seberapa besar kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP 

Pratama Malang Selatan dan mengetahui besarnya kontribusi pelaksanaan 

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Malang Selatan, 

maka : 
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1. Untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat dari hal-hal sebagai 

berikut : 

a.  Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat berdasarkan 

pencapaian atas penerbitan jumlah Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) 

dan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang selesai setiap 

tahunnya dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

Jumlah tunggakan atas tidak terselesaikannya SP2 pada tahun 

sebelumnya dilambangkan dengan “n”. 

 

Tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat dikategorikan 

ke dalam lima tingkat efektivitas seperti pada tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan 

Tingkat Efektivitas Rasio Efektivitas (%) 

Sangat Efektif 80-100 

Efektif 70-79 

Cukup Efektif 60-69 

Kurang Efektif 50-59 

Tidak Efektif <50 

Efektivitas      = 
∑ Realisasi Pemeriksaan (LHP) 

    x 100 % 
∑ Target Pemeriksaan (SP2) + n 
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b. Disamping itu, untuk melihat kepatuhan Wajib Pajak Badan, dapat 

dilihat berdasarkan jumlah SP2 yang terbit setiap tahunnya, tanpa 

ditambahkan dengan jumlah SP2 tunggakan yang berasal dari tahun 

sebelumnya, dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan pada KPP 

Pratama Malang Selatan. Penghitungan tersebut digambarkan dalam 

persamaan sebagai berikut : 

 

 

 

Sedangkan untuk tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2.  

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Tingkat Kepatuhan Rasio Ketidakpatuhan (%) 

Sangat Patuh 0 - 1,9 

Patuh 2 - 3,9 

Cukup Patuh 4 - 7,9 

Kurang Patuh 8 - 9,9 

Tidak Patuh ≥ 10 

 

 

2.  Untuk mengetahui efektivitas Pemeriksaan Pajak dengan menggunakan SKP 

sebagai indikatornya, maka akan didapat pula besarnya kontribusi 

Efektivitas  = 
∑ SP2 Terbit 

x 100%  
∑ Jumlah WP Badan 
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pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak 

Badan pada KPP Pratama Malang Selatan, digunakan perhitungan sebagai 

berikut : 

 

Tingkat efektivitas pemeriksaan yang berpengaruh terhadap kenaikan jumlah 

penerimaan pajak Wajib Pajak Badan dapat dikategorikan menjadi lima 

kategori, seperti pada Tabel 3.3. berikut : 

 

Tabel 3.3. 

Tingkat Kontribusi Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Wajib Pajak Badan 

Tingkat Kontribusi Rasio Kontribusi (%) 

Kurang 0 - 25 

Cukup 26 - 50 

Berkontribusi 51 - 75 

Sangat  76 - ≥ 100 

 

 

 

 

 

 

Efektivitas       = 
∑ (SKPKB+STP) - SKPLB 

  x 100 % 
∑ Penerimaan Pajak WP Badan 
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3.7. Kerangka Pikir 

Gambar 3.1.  

Kerangka Pikir 

Pajak Wajib Pajak

Pembayaran Pajak

Self Assessment System

Pemeriksaan

Kepatuhan Wajib Pajak
Penerimaan Negara dari 

Pajak

Official Assessment 

System

 

 

3.8. Langkah Penelitian 

       Langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memperoleh dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan 

pemeriksaan pajak. 

2. Mendapatkan informasi gambaran umum mengenai obyek yang dievaluasi 

dengan teknik dokumentasi, wawancara, dan observasi. 
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3. Mendapatkan informasi secara lebih mendetail mengenai pemeriksaan pajak 

pada KPP Pratama Malang Selatan. 

4. Mendeskripsikan prosedur beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat 

dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Malang Selatan. 

5. Mendapatkan informasi mengenai pengaruh diterapkannya pemeriksaan pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dan penerimaan pajak. 

6. Mengambil kesimpulan mengenai penerapan pemeriksaan pajak yang telah 

dijalankan dan menyumbangkan saran. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek 

4.1.1. Latar Belakang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Masyarakat sangat mengharapkan akan adanya sebuah pelayanan publik yang 

baik, yakni terciptanya birokrasi yang berorientasi pada keseimbangan antara 

kekuasaan yang dimiliki dengan tanggung jawab berupa pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. Aparat birokrasi selain sebagai aparatur negara dan abdi 

negara, diharapkan juga dapat diandalkan oleh masyarakat melalui jiwa 

pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat.  

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan salah satu wujud pelayanan dari 

aparat birokrasi. Selain itu, KPP berdiri dikarenakan adanya keinginan dari 

berbagai kalangan untuk mewujudkan birokrasi yang netral dalam 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan negara.  

KPP Pratama Malang Selatan merupakan badan usaha pemerintah yang 

bergerak dalam bidang kerja pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat adalah 

bidang kerja pemerintahan yang melayani masyarakat Indonesia pada umumnya 

dan masyarakat di Malang Selatan pada khususnya, melayani Wajib Pajak yang 

hendak membayar pajak atau berkonsultasi mengenai kewajiban pajak yang 

seharusnya dibayarkan oleh warga negara Indonesia yang baik.  

KPP Pratama Malang Selatan juga melaksanakan beberapa kegiatan seperti 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak 
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Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan 

Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasrkan Undang-

Undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama 

melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan obyek dan subyek 

pajak, serta penialaian obyek Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta surat lainnya. 

4. Penyuluhan perpajakan. 

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 

6. Pelaksanaan Ekstensifikasi. 

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 

11. Pelaksanaan intensifikasi. 

12. Pembetulan Ketetapan Pajak. 

13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. 

14. Pelaksanaan Administrasi Kantor. 
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4.1.2. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KMK/01/1989, maka 

Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak, mengemban 

tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan bidang 

penerimaan kas negara yang berasal dari pajak. 

Sejak didirikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan telah 

mengalami beberapa kali perubahan nama. Hal ini disebabkan karena pada saat itu 

keadaan Negara Republik Indonesia masih labil, sehingga sifat dan kondisi 

perpajakan juga mengalami perubahan. Perubahan-perubahan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Tahun 1942 

Kantor Pelayanan Pajak menggunakan nama ”Kantor Penetapan Pajak”, 

yang berada di bawah pengawasan sebuah jawatan dengan tugas memasukkan 

pajak negara, mengawasi keuangan negara, dan memeriksa penggunaan uang 

negara, dan memeriksa penggunaan uang negara pada instasi pemerintah. 

b. Tahun 1947 

Terjadi agresi militer Belanda yang mengakibatkan terpecahnya Kantor 

Penetapan Pajak menjadi dua, yaitu : 

1. Inspectif Van Financien, yang terletak di Jalan Arjuno, kemudian 

dipindahkan ke Jalan Cengkeh 1820 Malang. 
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2. Kantor Penetapan Pajak, yang berada di bawah pengawasan Republik 

Indonesia dan berkedudukan di Sumberpucung Malang Selatan. 

c. Tahun 1949 

Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, sehingga berganti nama 

menjadi Kantor Inspeksi Keuangan dibawah pengawasan jawatan pajak. 

d. Tahun 1952 

Kantor Inspeksi Keuangan dipindahkan ke Jalan Merdeka Utara No.3 

Malang, yang sebelumnya berlokasi di Sumberpucung Malang Selatan 

e.   Tahun 1984 

Kantor Inspeksi Keuangan Malang berganti nama menjadi Kantor 

Pelayanan Pajak Malang yang berada di bawah naungan Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. Hal ini untuk menyesuaikan dengan Undang-

Undang Perpajakan yang baru, yang menyelaraskan sistem organisasi. Pada 

tahun ini terjadi reformasi perpajakan di Indonesia, dimana sistem pemungutan 

berubah dari official assessment system menjadi self assessment system.  

f. Tahun 2007 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK/2006 dan 

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ/2007, diberlakukan 

kepada seluruh wajib pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat 



60 

 

 

 

Jenderal Pajak Jawa Timur III terhitung mulai tanggal 4 Desember 2007, 

pelayanan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan (KP PBB) dilayani di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama. Sehingga di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III terbentuk 5 Kantor Pelayanan Pajak Pratama, yaitu : 

 KPP Pratama Malang Selatan 

 KPP Pratama Malang Utara 

 KPP Pratama Batu 

 KPP Pratama Singosari 

 KPP Pratama Kepanjen 

Pada tahun 2007 akhir, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 

(KARIKPA) ditiadakan, dan menjadi seksi pemeriksaan yang terdapat dalam 

setiap KPP. 

4.1.3. Lokasi KPP Pratama Malang Selatan 

KPP Pratama Malang Selatan merupakan KPP Pratama yang berada di 

lingkup Dirjen Pajak Kantor Wilayah Jawa Timur III. Lokasi Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan memiliki tempat dan kedudukan yang strategis 

yaitu berada di Jalan Merdeka Utara No. 3 Malang. Lokasi ini sangat strategis 
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karena berada di tengah Kota Malang sehingga mudah dijangkau oleh para Wajib 

Pajak. 

 

4.1.4. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan 

Secara umum wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan meliputi 3 

kecamatan, yaitu Kecamatan Sukun, Klojen dan Kedungkandang. Untuk 

keterangan secara lengkap, dapat dilihat pada tabel 4.1 : 

 

Tabel 4.1 

Wilayah kerja dan luas wilayah bumi dari KPP Pratama Malang Selatan 

 

 

No. 

 

 

Kecamatan 

 

 

Luas 

Wilayah 

Bumi (M2) 

 

 

Jumlah 

Objek 

Pajak 

 

    

     Pokok 

Ketetapan (Rp.) 

1 Kedung Kandang 33.224.414 60.399 4.915.145.046 

2 Klojen 5.240.862 29.733 10.802.350.023 

3 Sukun 16.276.006 55.478 7.154.862.791 

 Jumlah 54.742.869 145.610 22.872.357.860 

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, 2010 

 

Kecamatan Sukun terdiri dari 11 kelurahan, yaitu: Gadang, Karang Besuki, 

Bakalan Krajan, Kebonsari, Cipto Mulyo, Bandungrejosari, Mulyorejo, Bandulan, 
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Sukun, Tanjungrejo, dan Pisang Candi. Kecamatan Kedung Kandang terdiri dari 

12 kelurahan, yaitu: Arjowinangun, Tlogowaru, Wonokoyo, Bumiayu, Buring, 

Mergosono, Kota Lama, Kedung Kandang, Lesan Puro, Madyo Puro, Cemoro 

Kandang dan Sawojajar. Sedangkan kecamatan Klojen terdiri dari 11 kelurahan, 

yaitu: Bareng, Kasin, Sukoharjo, Kidul Dalem, Kauman, Gading Kasri, Oro-oro 

Dowo, Klojen, Rampal Celaket, Samaan, dan Penanggungan. Luas total yang 

menjadi wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan adalah 54.742.869 m2 dan 

terdapat 145.610 objek PBB.  

 

4.1.5. Visi dan Misi KPP Pratama 

 Visi KPP Pratama 

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem  administrasi 

perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan 

integritas dan profesionalisme yang tinggi. 

 Misi KPP Pratama 

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang 

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui 

sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 
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4.1.6. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam pendirian 

suatu lembaga, baik lembaga Pemerintah maupun swasta. Struktur organisasi 

adalah sebagai alat untuk mewujudkan pencapaian tujuan adengan lancar, karena 

terdapat deskripsi jabatan dan wewenang yang harus diatur secara jelas. Sesuai 

dengan pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK,01/2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (KP PBB), 

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan 

Pengamatan Potensi Pajak (KP4). Berikut adalah stuktur organisasi pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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4.1.7. Deskripsi Jabatan KPP Pratama Malang Selatan 

KPP Pratama Malang Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang 

dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum serta beberapa Seksi yang  mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

1. Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) 

Melakukan pengolahan data masukan dari Departemen Keuangan (misalnya 

Kantor Pelayanan Pajak lainnya, Kantor Pelayanan PBB, Ditjen Bea Cukai, 

dll) dan juga ekstern Departemen Keuangan (misalnya Pemda, Dispenda, 

BPN, Notaris/PPAT, Deperindag, dll) menjadi Data Keluaran berupa Alat 

keterangan. Disamping itu, Seksi Pengolahan Data dan Informasi juga  

mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan 

perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil,  pelayanan dukungan 

teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan 

laporan kinerja. 

2. Seksi Pelayanan 

Melakukan kegiatan pelayanan kepada wajib pajak yang hendak melakukan 

pembayaran pajak, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan menerima formulir pelaporan dari 

Wajib Pajak, dan lain sebagainnya. 

3. Seksi Penagihan 

Mengadministrasikan Surat Tagihan dan surat Ketetapan Pajak untuk 

mengetahui Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan Pajak dan penghapusan 
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hutang pajak bagi wajib pajak yang memenuhi syarat, melakukan tindakan 

penagihan aktif terhadap Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak 

mulai dari Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan (Surat Perintah Melakukan 

Penyitaan) sampai dengan pelelangan. 

4. Seksi Pemeriksaan 

Mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Juga 

melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat 

Perintah Pemeriksaan (SP2), serta administrasi perpajakan lainnya. 

5. Seksi Ekstensifikasi 

Membantu seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dalam melaksanakan 

ekstensifikasi dan mencari data untuk mengetahui potensi perpajakan yang 

berada pada wilayah kerjanya, serta membantu tugas Kepala Kantor dalam 

melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak 

ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam 

rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

6. Seksi Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) 

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, 

bimbingan atau himbauan, dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib 

Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak 

dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan evaluasi hasil banding. 
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Seksi Waskon juga membawahi account representative (AR) yang bertugas 

untuk mengawasi Wajib Pajak yang berada di bawah pengawasannya.  

7. Sub Bagian Umum 

Menyelesaikan masalah administrasi kepegawaian misalnya kenaikan pangkat 

pegawai, mutasi, absensi, ketertiban dan pensiun. Mengatur anggaran dana 

dari pusat untuk operasional kantor termasuk pembayaran gaji pegawai dan 

tunjangan. Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dan segala 

kebutuhan untuk operasional kantor. 

 

4.1.8. Nilai-Nilai Organisasi 

Nilai-nilai organisasi yang diterapkan pada Dirjen Pajak dikenal dengan 

slogan DJP Maju PASTI, dimana maksud dari PASTI tersebut  adalah sebagai 

berikut: 

1. Profesionalisme 

Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan 

sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika, dan 

sosial. 

2. Integritas 

Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik 

dan prinsip-prinsip moral yang bertindak jujur, konsiten, dan menepati janji. 

3. Team Work 

Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta 

membangun network untuk menunjang tugas dan pekerjaan. 
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4. Inovasi 

Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan 

masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku. 

 

4.2. Gambaran Umum Pemeriksaan 

4.2.1. Pengertian Pemeriksaan 

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007, pemeriksaan adalah serangkaian 

kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesioanl berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

 

4.2.2. Hal-hal yang Melatarbelakangi Dilakukannya Pemeriksaan Terkait 

Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Tujuan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan 

kepada Wajib Pajak yang antara lain dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian. 

2. SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi. 

3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah 

ditetapkan. 
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4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak. 

5. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban penyampaian SPT 

sesuai waktu yang telah ditetapkan tidak dipenuhi. Pada faktor ini, 

dimungkinkan sekali bahwa dengan alasan lain pemeriksaan pajak dapat 

dilakukan oleh petugas pajak. Untuk menguji kepatuhan, pemeriksa pajak 

dapat menyampaikan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa bahwa terdapat 

indikasi kewajiban perpajakan, selain kewajiban penyampaian SPT tidak 

dipenuhi. 

 

4.2.3. Bagian-Bagian yang Terkait Dalam Pemeriksaan 

Terdapat fungsi-fungsi lain dalam struktur organisasi pada KPP Pratama 

Malang Selatan yang terkait dalam kegiatan pemeriksaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak 

2. Seksi Pelayanan  

3. Seksi Pemeriksaan 

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) termasuk account representative 

(AR) yang berada di dalam Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 

6. Seksi Penagihan 
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4.2.4. Dokumen-Dokumen yang Terkait Dalam Pemeriksaan Pajak Wajib 

Pajak Badan 

Untuk melakukan pemeriksaan pajak pada Wajib Pajak Badan dibutuhkan 

dokumen-dokumen yang mendukung, yaitu sebagai berikut : 

1. Data Perpajakan, meliputi : 

a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan SSP. 

b. SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan SSP. 

c. SPT Masa PPh Final dan SSP. 

d. PBB tahun pajak yang diperiksa (SPPT dan STTS / Bukti Bayar). 

2. Pembukuan, meliputi : 

a. Laporan Keuangan (Neraca dan Perbandingan Rugi Laba). 

b. Neraca Percobaan. 

c. General Ledger dan Sub Ledger. 

d. Daftar pembagian gaji atau upah atau honor atau pesangon atau tunjangan 

pegawai tetap dan tidak tetap. 

e. Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai. 

f. Laporan Bulanan ke kantor pusat. 

g. Laporan Triwulanan ke Bank Indonesia. 

3. Dokumen Umum, meliputi : 

a. Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir. 

b. Struktur Organisasi dan Pengurus. 

c. Kontrak atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak III. 

d. Surat Pengukuhan PKP PPN 
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e. Surat Ijin Usaha Perdagangan atau Perindustrian. 

Jika terdapat kebutuhan data pembukuan lainnya, tim pemeriksa akan 

mengajukan kembali Surat Permintaan Peminjaman Dokumen (SPPD), sesuai 

dengan perkembangan pemeriksaan. 

 

4.3. Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Malang 

Selatan 

Dalam perkembangan tahun ke tahun, terdapat perkembangan jumlah Wajib 

Pajak. Perkembangan jumlah Wajib Pajak di Indonesia yang tumbuh 20 persen 

per tahun tersebut tidak terlepas atas diberlakukannya reformasi perpajakan. Hal 

ini akan memberikan pengaruh terhadap semakin meningkatnya jumlah 

penerimaan pajak. Seiring dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak tersebut, 

maka akan semakin perlu ditingkatkan tingkat pengawasan pada Wajib Pajak. 

Perkembangan jumlah Wajib Pajak terdaftar akan dijelaskan secara rinci dalam 

tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada KPP Pratama Malang Selatan 

Tahun Jenis Wajib Pajak Jumlah 

2008 Badan 5,000 

  Orang Pribadi 44,227 

  Bendahara 1,204 

        Jumlah Wajib Pajak Tahun 2008  50,431 

2009 Badan 5,331 

  Orang Pribadi 64,361 

  Bendahara 1,261 

        Jumlah Wajib Pajak Tahun 2009 70,953 

2010 Badan 5,718 

  Orang Pribadi 73,155 

  Bendahara 1,285 

        Jumlah Wajib Pajak Tahun 2010 80,158 

Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, 2010 

 

Dari tabel 4.2 di atas dapat terlihat bahwa KPP Pratama Malang Selatan 

mengalami kenaikan jumlah Wajib Pajak yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2008, jumlah Wajib Pajak terdaftar hanya sejumlah 50,431 

Wajib Pajak, kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi 70,953 Wajib Pajak, 

dan pada tahun 2010 jumlah Wajib Pajak terdaftar mencapai 80,158. Berdasarkan 

hal tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana, bahwa tingkat kesadaran 

dan kepedulian masyarakat akan pajak mulai meningkat. Dengan meningkatnya 

jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Malang Selatan, maka pegawai pajak di 

KPP Pratama Malang Selatan juga harus meningkatkan pelayanan dan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak terdaftar tersebut.  
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4.4. Peranan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Sehubungan dengan telah diterapkannya modernisasi dalam sistem perpajakan 

di Indonesia, tujuan pemeriksaan yang semula untuk menetapkan jumlah pajak 

terutang, telah berubah. Dalam Surat Edaran Nomor SE-10/PJ.04/2008 tentang 

Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan disebutkan bahwa tujuan pemeriksaan meliputi untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Perubahan fungsi pemeriksaan ini sebagai penyesuaian atas proses 

modernisasi yang telah dan sedang berlangsung hingga saat ini. Sistem 

pemungutan pajak yang menggunakan self assessment system, menunjukkan 

bahwa pemerintah memberikan kepercayaan yang cukup besar terhadap 

masyarakat. Hal ini menjadikan Dirjen Pajak harus memiliki fungsi pengawasan 

dan pembinaan untuk mencapai tingkat keadilan dalam pemungutan pajak. Fungsi 

pengawasan dan pembinaan inilah yang dijalankan oleh bagian pemeriksaan.  

Wajib Pajak Badan, dimana memiliki posisi yang signifikan dalam 

penerimaan pajak menjadi perhatian khusus bagi bagian pemeriksaan pajak. 

Banyaknya transaksi yang dilakukan oleh Badan tersebut, menjadikan 

kemungkinan terjadinya kesalahan penghitungan secara disengaja maupun tidak. 

Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, maka akan dapat diperoleh tingkat 

kebenaran pelaporan Wajib Pajak yang dicantumkan dalam SPT beserta lampiran-

lampiran yang menyertainya, yaitu antara lain laporan keuangan dan lampiran-

lampiran lainnya yang dianggap perlu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, akan 



74 

 

 

 

dapat dilihat tingkat kepatuhan atau ketaatan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Peranan pemeriksaan pajak dapat dilihat dalam perubahan kepatuhan Wajib 

Pajak Badan tersebut atas pemenuhan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dari 

tahun ke tahun. Pengaruh yang dihasilkan oleh adanya kegiatan pemeriksaan 

tersebut adalah adanya efek jera bagi Wajib Pajak Badan untuk lebih patuh 

terhadap perpajakan di Indonesia.  

 

4.5. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan 

Pajak, bagi Wajib Pajak Badan seringkali dirasakan sebagai beban. Oleh sebab 

itu, peran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia sangat dibutuhkan demi 

kelancaran reformasi perpajakan. Titik berat dalam reformasi perpajakan ini 

adalah menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk 

melakukan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara 

langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, bertanggung 

jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban serta 

melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, 

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assesment). 

Pada sistem yang diterapkan tersebutlah, administrasi perpajakan akan 

menghadapi risiko berupa pajak yang tidak dapat ditarik dari Wajib Pajak Badan 

karena Wajib Pajak Badan tersebut tidak mematuhi ketentuan perpajakan, 
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sehingga terdapat pajak terutang yang tidak dibayar (OECD,2004). Risiko inilah 

yang kemudian disebut dengan risiko kepatuhan.  

Risiko kepatuhan inilah yang berusaha ditekan oleh KPP Pratama Malang 

Selatan, yang salah satunya melalui kerja seksi pemeriksaan. Seksi pemeriksaan 

melakukan pemeriksaan secara rutin atas Wajib Pajak. Disamping itu, dibantu 

oleh account representative (AR), seksi pemeriksaan melakukan pemeriksaan 

khusus. Pada umumnya, AR melakukan analisis risiko, jika terdapat potensi 

ketidakpatuhan pada Wajib Pajak tersebut, maka AR akan menyampaikan pada 

seksi pemeriksaan. Berdasar laporan tersebut, seksi pemeriksaan akan melakukan 

analisis risiko secara menyeluruh dan jika memang terindikasi potensi 

ketidakpatuhan, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan melakukan 

pemeriksaan khusus sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang telah 

dipaparkan pada gambar 2.1. sebelumnya. 

Menurut Salip dan Wato (2006), sistem pemeriksaan pajak yang diterapkan 

harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, 

penyerahan, pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. 

Salip dan Wato menambahkan bahwa pemeriksaan pajak dapat mencegah 

terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan merupakan bagian 

yang penting dari fungsi pengawasan penarikan pajak dengan self assessment 

system. Untuk melihat sejauh mana efektivitas pemeriksaan pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator 
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seperti jumlah penerbitan SP2, jumlah penyelesaian LHP, dan jumlah penerbitan 

SKP. 

 

4.6. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Berdasarkan Jumlah Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan. 

Indikator yang digunakan untuk melihat efektivitas pemeriksaan pajak 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah dengan melihat jumlah penerbitan 

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) untuk Wajib Pajak Badan. Jumlah Penerbitan 

SP2 selama tahun 2008-2010 merupakan jumlah penerbitan SP2 atas pemeriksaan 

rutin, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan wajib pajak lokasi yang merupakan 

pemeriksaan yang dilakukan atas cabang perwakilan, pabrik, dan atau tempat 

usaha dari Wajib Pajak Lokasi.  

Jumlah SP2 yang terbit menunjukkan jumlah Pemeriksaan Pajak yang harus 

dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan. Berdasarkan jumlah SP2 yang terbit pada 

setiap tahun tersebut, maka dapat dilihat efektivitas Seksi Pemeriksaan dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan setiap tahun. Semakin besar jumlah SP2 yang 

terbit pada tahun tersebut menunjukkan semakin rendah tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak Badan.  

Secara terinci, jumlah penerbitan SP2 terbit dan jumlah penyelesaian Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) atau yang saat ini disebut dengan Laporan Pemeriksaan 

Pajak (LPP), beserta tunggakan SP2 setiap tahunnya, dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3. 

Jumlah Penerbitan SP2 dan Penyelesaian LHP Wajib Pajak Badan 

Tahun Jenis Pemeriksaan 
Saldo 

Awal 

SP2 

terbit 
LHP 

Tunggakan 

SP2 

2008 Pemeriksaan rutin - 77 65 12 

  Wajib Pajak Lokasi - 24 18 6 

   Jumlah  - 101 83 18 

            

2009 Pemeriksaan tujuan lain - 24 23 1 

  Pemeriksaan rutin 12 173 102 83 

  Wajib Pajak Lokasi 6 9 12 3 

  Pemeriksaan khusus - 8 2 6 

  Jumlah  18 214 139 93 

            

2010 Pemeriksaan tujuan lain 1 1 2 - 

  Pemeriksaan rutin 83 71 124 30 

  Wajib Pajak Lokasi 3 7 10 - 

  Pemeriksaan khusus 6 2 5 3 

   Jumlah  93 81 141 33 

            

     Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Malang Selatan 

 

SP2 digunakan sebagai indikator mendasar untuk melihat efektivitas 

Pemeriksaan Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini dikarenakan 

SP2 adalah dasar dilakukannya Pemeriksaan Pajak oleh Seksi Pemeriksaan.  

 

4.6.1.  Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Jumlah SP2 Terbit dan 

Jumlah LHP Terbit 

Efektivitas kinerja Seksi Pemeriksaan setiap tahun dapat dilihat melalui 

perbandingan antara jumlah SP2 yang terbit dengan jumlah LHP yang mampu 
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diselesaikan pada tahun tersebut. Penghitungan efektivitas tersebut menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

 

 

 

Jumlah tunggakan atas tidak terselesaikannya SP2 pada tahun sebelumnya 

dilambangkan dengan “n”. Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka 

penghitungan efektivitas kinerja Seksi Pemeriksaan selama tiga tahun berturut-

turut adalah sebagai berikut : 

 

Tahun 2008   = 
83 

x 100% = 82,18% 
101 

 

Tahun 2009   = 
139 

x 100% = 59,91% 
214+18 

 

Tahun 2010   = 
141 

x 100% = 81,03% 
81+93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Pada tahun 2008, kinerja seksi pemeriksaan dalam penerbitan SP2 dan 

penyelesaian LHP mencapai 82,18%, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja seksi pemeriksaan mencapai tingkat sangat efektif. Pada tahun ini masih 

banyak terdapat Wajib Pajak Badan yang tidak patuh. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah SP2 yang terbit yaitu sejumlah 102, hal ini menandakan bahwa sejumlah 

102 Pemeriksaan harus dilakukan kepada Wajib Pajak Badan. 

Efektivitas      = 
∑ Realisasi Pemeriksaan (LHP) 

    x 100 % 
∑ Target Pemeriksaan (SP2) + n 
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Sedangkan pada tahun 2009 terlihat bahwa tingkat penyelesaian LHP terhadap 

SP2 yang terbit hanya sebesar 59,91% dan hal ini menandakan bahwa kinerja 

seksi pemeriksaan pada tahun tersebut kurang efektif. Hal ini tidak terlepas dari 

melonjaknya jumlah SP2 yang terbit pada tahun tersebut dibanding dengan tahun 

sebelumnya. SP2 pada tahun 2009 terbit sejumlah 214 ditambah dengan 

tunggakan SP2 sejumlah 18 pada tahun sebelumnya, membuat Seksi Pemeriksaan 

mengalami kemunduran kinerja dikarenakan kurangnya tenaga kerja atau staf 

pada Seksi Pemeriksaan saat itu.  

Kinerja Seksi Pemeriksaan yang kurang efektif tersebut tidak berlangsung 

lama, karena pada tahun 2010, seksi pemeriksaan mulai menunjukkan kinerjanya 

yang sangat efektif dengan terselesaikannya LHP sebesar 81,03%. Seksi 

Pemeriksaan mampu menyelesaikan jumlah tunggakan SP2 pada tahun 

sebelumnya dan menghasilkan LHP sejumlah 141 melebihi jumlah LHP yang 

dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya. 

Berdasarkan pada penghitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam melakukan tugasnya, Seksi Pemeriksaan melakukan perbaikan dari waktu 

ke waktu untuk melakukan Pemeriksaan Pajak terkait kepatuhan Wajib Pajak 

Badan. Hal ini terlihat pada meningkatnya kinerja Seksi Pemeriksaan pada tahun 

2010 setelah mengalami penurunan kinerja secara drastis di tahun 2009. Pada 

tahun 2010 Seksi Pemeriksaan juga telah mampu menyisakan tunggakan SP2 

sejumlah 33, dimana sebelumnya jumlah tunggakan SP2 mencapai jumlah 93 

tunggakan. Meningkatnya kinerja Seksi Pemeriksaan menunjukkan semakin 

tingginya pengawasan akan ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan yang secara tidak 
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langsung akan mempengaruhi perilaku Wajib Pajak Badan untuk lebih patuh 

dalam memenuhi ketentuan perpajakan dan berusaha menghindari Pemeriksaan 

Pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Secara lebih rinci, perubahan perilaku Wajib 

Pajak Badan pada KPP Pratama Malang Selatan atas dilaksanakannya 

Pemeriksaan Pajak akan dibahas pada penghitungan efektivitas Pemeriksaan 

Pajak berdasarkan SP2 terbit dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Badan 

pada KPP Pratama Malang Selatan. 

   

4.6.2. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2 Terbit Dibanding 

Jumlah Wajib Pajak Badan KPP Pratama Malang Selatan 

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) merupakan surat perintah untuk melakukan 

pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Berdasarkan pengertian tersebut, untuk menilai efektivitas Seksi Pemeriksaan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat pada perkembangan jumlah 

SP2 yang terbit pada tahun tersebut dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak 

Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Malang Selatan. Jumlah Wajib Pajak 

Badan pada KPP Pratama Malang Selatan dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Berikut adalah grafik 4.1. yang menggambarkan jumlah perbandingan antara 

jumlah SP2 yang terbit dengan jumlah Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama 

Malang Selatan.  
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Grafik 4.1. 

Perbandingan Jumlah SP2 Terbit dan Jumlah WP Badan Pada 

KPP Pratama Malang Selatan 
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  Sumber : KPP Pratama Malang Selatan, 2010 

 

Untuk melihat prosentase perbandingan efektivitas Pemeriksaan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka digunakan persamaan sebagai berikut : 

 

 

 

Berdasarkan persamaan tersebut, maka didapat penghitungan efektivitas 

Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai berikut : 

Tahun 2008  = 
101 

x 100% = 2.02% 
5000 

 
   

Tahun 2009  = 
214 

x 100% = 4.01% 
5331 

 
   

Tahun 2010  = 
81 

x 100% = 1.42% 
5718 

Efektivitas  = 
∑ SP2 Terbit 

x 100%  
∑ Jumlah WP Badan 
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Perhitungan tersebut menunjukkan perkembangan jumlah Wajib Pajak Badan 

yang tidak patuh pada KPP Pratama Malang Selatan. Pada tahun 2008 tingkat 

ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 2.02%, sehingga pada tahun ini Wajib 

Pajak Badan dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Badan patuh. Pada tahun 

tersebut hanya terjadi pemeriksaan rutin dan Wajib Pajak Lokasi.  

Tahun 2009, Seksi Pemeriksaan menerima SP2 terbit dengan jumlah yang 

sangat tinggi. Dengan jumlah SP2 yang terbit berjumlah 214 pada tahun tersebut 

dibanding dengan jumlah Wajib Pajak Badan sejumlah 5.331, menjadikan rasio 

ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan pada tahun tersebut naik menjadi 4.01%, 

sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan menjadi cukup patuh. 

Pada tahun 2010, Seksi Pemeriksaan mulai menunjukkan kinerja yang baik, 

dan dampak yang dibawa dengan adanya pemeriksaan pada tahun sebelumnya 

mulai terlihat. Pada tahun ini, Seksi Pemeriksaan hanya memperoleh sejumlah 81 

SP2 terbit dengan perbandingan jumlah Wajib Pajak Badan sejumlah 5.718, 

sehingga rasio ketidakpatuhan turun drastis menjadi 1.42% dan dapat digolongkan 

bahwa Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Malang Selatan sangat patuh.  

Berdasarkan pada penghitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak 

secara tidak langsung atau efek jera yang dihasilkan dengan adanya Pemeriksaan 

Pajak adalah positif. Pada tahun 2009 terjadi kenaikkan jumlah SP2 terbit 

menandakan banyaknya Wajib Pajak Badan yang tidak patuh pada tahun tersebut, 

tetapi selanjutnya pada tahun 2010 Wajib Pajak Badan mulai mematuhi peraturan 
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perpajakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah SP2 ynag 

terbit pada tahun tersebut.  

 

4.7. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Jumlah Penerbitan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP)  

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan hasil akhir Seksi Pemeriksaan yang 

tercantum dalam LHP. Pencairan SKP merupakan indikator selanjutnya untuk 

melihat efektivitas Pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jumlah 

penerbitan SKP dan Surat Tagihan Pajak (STP), beserta pencairannya, dapat 

dilihat pada Tabel 4.4. sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4. 

Jumlah Penerbitan SKPKB, STP, SKPLB, dan Pencairannya 

Tahun SKPKB + STP SKPLB 
Pencairan Hasil 

Pemeriksaan 

2008 

       

3,871,734,091  

          

776,241,391  

          

133,112,232  

2009 

       

4,900,067,107  

          

334,733,051  

          

159,678,517  

2010 

       

8,967,950,424  

       

1,838,753,683  

          

777,851,867  

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Malang Selatan 

 

Penerbitan SKP hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan 

oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal 

yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan. Berdasarkan jumlah nominal 

SKPKB, STP, dan SKPLB pada Tabel 4.4. terlihat terdapat perkembangan jumlah  
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nominal. Peningkatan jumlah SKPKB dapat dilihat pada perkembangan tahun 

2008, 2009, dan 2010 nominal SKPKB dan STP secara berturut-turut adalah 

sebesar 3,871,734,091, pada tahun 2009 sebesar 4,900,067,107, dan pada tahun 

2010 sebesar 8,967,950,424. Kenaikan jumlah nominal SKPKB tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi Pemeriksaan Pajak terhadap 

penerimaan pajak Wajib Pajak Badan. SKPKB merupakan jumlah kekurangan 

pembayaran pajak oleh Wajib Pajak Badan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak 

Badan dalam waktu satu bulan, terhitung sejak tanggal penerbitan SKP. 

Sedangkan SKPLB merupakan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang harus 

dikembalikan oleh Kantor Pajak.  

Jumlah pencairan hasil pemeriksaan pada Tabel 4.4. tidak dapat digunakan 

sebagai tolak ukur kinerja pemeriksaan dikarenakan pencairan hasil pemeriksaan 

yang lebih dari satu bulan dari tanggal terbitnya SKP tidak menjadi tanggung 

jawab Seksi Pemeriksaan, melainkan tanggung jawab Seksi Penagihan. Tetapi 

berdasarkan jumlah SKPKB dan STP yang telah diterbitkan tersebut dapat terlihat 

jumlah penerimaan pajak yang seharusnya diterima dalam kurun waktu tersebut 

untuk Wajib Pajak Badan yang berasal dari kinerja Seksi Pemeriksaan. Mengingat 

bahwa SKP merupakan hasil akhir dari kinerja Seksi Pemeriksaan.  

Dengan melihat jumlah SKPKB yang terbit dengan jumlah yang meningkat 

dari tahun ke tahun menandakan semakin banyak jumlah piutang yang dimiliki 

KPP Pratama Malang Selatan. Dengan meningkatnya jumlah SKPKB yang 

dihasilkan oleh Seksi Pemeriksaan, maka akan semakin membuat Wajib Pajak 

Badan merasa bahwa Seksi Pemeriksaan akan selalu mengawasi SPT Wajib Pajak 



85 

 

 

 

Badan, sehingga akan menimbulkan perilaku untuk lebih patuh untuk memenuhi 

kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan. 

 

4.8. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Wajib Pajak Badan dan Pengaruhnya 

Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan 

Wajib Pajak Badan memberikan kontribusi yang cukup siginifikan dalam 

penerimaan pajak. Pada Tabel 4.5. terlihat jumlah Penerimaan Pajak pada tiga 

tahun terakhir pada KPP Pratama Malang Selatan. 

 

Tabel 4.5. 

Jumlah Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan 

Tahun 
Penerimaan Pajak Wajib 

Pajak Badan 

2008 5,057,167,169 

2009 9,584,692,889 

2010 8,604,398,106 

                  Sumber : KPP Pratama Malang Selatan 

 

Untuk melihat kontribusi Pemeriksaan Pajak, maka jumlah penerimaan pajak 

Wajib Pajak Badan akan dibandingkan dengan jumlah SKP yang dihasilkan oleh 

Seksi Pemeriksaan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 

Kontribusi Pemeriksaan = 
∑ (SKPKB+STP) - SKPLB 

  x 100 % 
∑ Penerimaan Pajak WP Badan 



86 

 

 

 

Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka didapat hasil penghitungan 

sebagai berikut : 

 

 

Berdasarkan penghitungan tersebut, pada tahun 2008 kontribusi Pemeriksaan 

Pajak terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan adalah sebesar 61.21% yang 

menandakan bahwa pada tahun tersebut, Pemeriksaan Pajak berkontribusi melalui 

terbitnya SKP. Sedangkan pada tahun 2009, kontribusi Pemeriksaan Pajak 

menurun drastis hingga mencapai pada angka 47.63%, dimana tingkat kontribusi 

Pemeriksaan Pajak dinilai cukup berkontribusi. Pada tahun 2010, Pemeriksaan 

Pajak sangat berkontribusi pada Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan, dimana 

pada tahun tersebut, penerbitan SKP mampu menghasilkan sejumlah 82.86% . 

Dengan melihat prosentase penghitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak 

Wajib Pajak Badan. 

 

 

 

Tahun 2008   = 
3,095,492,700 

x 100% = 61.21% 
5,057,167,169 

 
   

Tahun 2009   = 
4,565,334,056 

x 100% = 47.63% 
9,584,692,889 

 
   

Tahun 2010   = 
7,129,196,741 

x 100% = 82.86% 
8,604,398,106 
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4.9. Faktor-Faktor Ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan 

Berdasarkan pada hasil-hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang 

menjadi faktor-faktor penyebab Wajib Pajak Badan menjadi tidak patuh terhadap 

kewajiban perpajakan, yaitu sebagai berikut : 

1. Skala usaha Wajib Pajak dapat berpengaruh pada kepatuhan Wajb Pajak 

Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Erard, 1997). Hal ini 

berkaitan dengan masalah efisiensi, yaitu besarnya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh satu perusahaan untuk tetap patuh dibandingkan dengan 

jumlah pajak yang harus dibayarkan apabila Wajib Pajak Badan tersebut 

tidak patuh dan terdeteksi oleh administrasi perpajakan. Sebagai contoh, 

Wajib Pajak Badan yang berukuran kecil mungkin tidak patuh karena tidak 

mempunyai pemahaman yang memadai mengenai perkembangan peraturan 

perpajakan, dan enggan menyewa jasa konsultan perpajakan untuk 

menangani masalah perpajakan mereka karena pertimbangan efisiensi biaya. 

2. Memudarnya kepercayaan Wajib Pajak tersebut terhadap penggunaan uang 

yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Hal ini sangat mendasar bagi Wajib 

Pajak, mengingat secara teori, pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan negara, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak 

penyimpangan atas sistem perpajakan di Indonesia. Terlebih, kasus mafia 

perpajakan saat ini sedang menjadi topik yang dibicarakan oleh masyarakat 

luas. Hal ini menjadi salah satu faktor keengganan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya.  
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3. Selain variabel di atas, faktor personal dan situsional Wajib Pajak dapat juga 

mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Faktor personal tersebut 

meliputi moral, orientasi nilai, dan preferensi terhadap risiko. Individu yang 

memiliki moral yang baik, seperti kejujuran dan keadilan, serta penghindar 

risiko akan cenderung lebih patuh dibandingkan dengan individu yang 

berkarakter pengambil risiko. Sedangkan faktor situsional meliputi ada atau 

tidaknya pengawasan dari administrasi pajak. (Trivedi et al, 2001).  Dengan 

kata lain, kesadaran Wajib Pajak Badan dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya masih rendah. 

 

4.10.Faktor-Faktor yang Mendukung Pemeriksaan Pajak Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Kepatuhan 

Wajib Pajak Badan 

Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Malang Selatan, mempunyai beberapa faktor 

yang mendukung proses pemeriksaan pajak, baik faktor intern atau ekstern, yaitu 

sebagai berikut : 

1.  Faktor Intern 

a. Seksi pemeriksaan pada KPP Pratama Malang Selatan memiliki standard 

operating yang jelas dalam menjalankan pemeriksaan pajak. Hal ini akan 

menjadikan berjalannya kegiatan-kegiatan dalam seksi pemeriksaan dengan 

baik. 

b. Seksi pemeriksaan pada KPP Pratama Malang Selatan didukung dengan 

sistem informasi yang semakin membaik. Keunggulan di bidang teknologi 
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informasi seperti aplikasi online payment, electronic SPT (e-SPT), e-filling, 

SIDJP (Sistem Direktorat Jenderal Pajak) yang merupakan pengembangan 

dari SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu) yaitu sistem yang 

menggunakan database terpusat untuk menghasilkan daya pembayaran dan 

kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak secara dinamis. Hal ini akan 

membantu memudahkan seksi pemeriksaan dalam melihat dan mencari 

informasi atau data-data yang terkait dengan Wajib Pajak yang sedang 

dalam proses pemeriksaan. 

c. Seksi pemeriksaan pada KPP Pratama Malang Selatan memiliki analis-

analis yang berkompeten dalam bidangnya. Kemampuan intelektual dan 

emosional yang baik dalam menghadapi Wajib Pajak Badan yang sedang 

diperiksa juga menjadikan faktor pendukung jalannya proses pemeriksaan. 

 

2.  Faktor Eksternal 

a. Kooperatifnya Wajib Pajak Badan dalam pemeriksaan pajak. Dalam 

pemeriksaan pajak, tim pemeriksa akan membutuhkan data-data maupun 

informasi-informasi yang terkait. Semakin kooperatif Wajib Pajak Badan 

yang diperiksa dalam memberikan informasi-informasi dan data-data, maka 

semakin cepat proses pemeriksaan dapat diselesaikan.  

b.  Sistem informasi pada Wajib Pajak Badan yang membaik. Dengan sistem 

informasi pada Wajib Pajak Badan yang telah terintegrasi dengan baik, 

akan memudahkan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan pajak, 
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karena tim pemeriksa akan dengan mudah melihat dan menganalisis data-

data terkait dengan pemeriksaan.  

 

4.11.Faktor-Faktor yang Menghambat Pemeriksaan Pajak Dalam 

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan  

1. Kendala Intern 

a. Kurangnya sumber daya manusia yang dipekerjakan dalam Seksi 

Pemeriksaan sehingga tidak sepadan dengan jumlah Pemeriksaan yang 

harus dilakukan.  

2. Kendala Ekstern 

a. Rendahnya kesadaran dari Wajib Pajak Badan untuk mendukung 

upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara khususnya 

dalam pembayaran pajak secara benar. Pada Seksi Pemeriksaan, 

terdapat banyaknya Wajib Pajak Badan yang tidak memberikan respon 

terhadap STP yang diterbitkan oleh Seksi Pemeriksaan. Pada 

umumnya, hal ini terjadi karena banyaknya Wajib Pajak Badan yang 

telah berpindah alamat, tetapi tidak melapor kepada KPP atau sudah 

tidak mampu lagi untuk membayar pajak yang terutang. 

b. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak Badan mengenai tata cara 

pembayaran pajak dan kurangnya sikap kooperatif dari Wajib Pajak 

sehingga Wajib Pajak terkadang tidak mau diperiksa dan tidak mau 

menyerahkan dokumen yang dibutuhkan KPP untuk proses 
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pemeriksaan. Hal ini pada umumnya terjadi pada badan usaha yang 

berukuran menengah ke bawah. 

c. Wajib Pajak Badan belum memahami hak dan kewajibannya pada saat 

Pemeriksaan sehingga seringkali ditemui kesalahpahaman dengan 

Pemeriksaan Pajak. 

 

Hal-hal yang diungkapkan oleh penulis berkaitan dengan aktivitas dan kinerja 

Seksi Pemeriksaan tidak terlepas dari kegiatan wawancara sebagai bagian dari 

rangkaian pengumpulan data yang dilakukan penulis. Berikut adalah petikan 

wawancara yang telah dilakukan pada beberapa pegawai Seksi Pemeriksaan 

sebagai dasar dari pembahasan yang diungkapkan sebelumnya agar dapat ditarik 

suatu kesimpulan pada bab selanjutnya, yaitu antara lain sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan? 

Pemeriksaan Pajak meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan secara tidak 

langsung. Karena Pemeriksaan Pajak memberikan efek jera bagi Wajib Pajak 

Badan yang diperiksa, kemudian bukan tidak mungkin, Wajib Pajak Badan 

tersebut akan bercerita kepada rekan-rekan Wajib Pajak Badan lainnya. 

Dengan begitu, Wajib Pajak Badan yang lain akan berusaha menghindari 

Pemeriksaan Pajak dengan memenuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai 

dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. 
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2.  Hal-hal apa yang menjadikan Wajib Pajak Badan tidak kooperatif? 

Pada umumnya Wajib Pajak Badan sudah merasa tidak nyaman menerima 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan bahwa akan dilaksanakan Pemeriksaan 

Pajak. Karena mind set yang tidak baik, Wajib Pajak Badan kemudian 

bersikap tidak kooperatif dengan memperumit kerja Seksi Pemeriksaan saat 

meminta sejumlah data yang diperlukan untuk bahan perhitungan dalam 

Pemeriksaan Pajak. Selain itu, terdapat beberapa Wajib Pajak Badan yang 

merasa tidak takut akan Pemeriksaan Pajak, seperti Badan Usaha yang 

berbentuk PT, dimana jika terjadi penyegelan, yang disegel hanya kekayaan 

sebatas kekayaan perusahaan saja. Hal ini yang menjadikan Wajib Pajak 

Badan lebih sulit untuk bersifat kooperatif terhadap Pemeriksa. 

3. Hal-hal apa yang mendukung Pemeriksaan Pajak? 

 Sistem informasi KPP yang mulai membaik. 

 Kesadaran Wajib Pajak Badan yang mulai meningkat. 

 Semakin baiknya Sistem Informasi milik Badan yang diperiksa, sehingga 

akan memudahkan kerja Seksi Pemeriksaan dalam melihat dan 

menganalisis data, karena data-data yang diberikan oleh Wajib Pajak 

Badan yang diperiksa telah disusun secara teratur dan sistematis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dirjen Pajak memiliki tugas yang berat untuk mengumpulkan penerimaan 

negara melalui sektor perpajakan. Hal ini mustahil dilakukan tanpa kerja sama 

dari institusi pemerintahan lain yang baik, melalui adanya pertukaran data 

maupun pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan secara jelas 

dan terstruktur.  

Masih  banyaknya Wajib Pajak Badan yang tidak patuh, menjadi 

permasalahan tersendiri untuk KPP Pratama Malang Selatan. Layaknya sebuah 

entitas ekonomi, administrasi perpajakan pasti dihadapkan pada masalah 

keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, isu penggunaan sumber daya yang ada 

secara efektif dan efisien sudah sepantasnya mendapat perhatian yang serius oleh 

administrasi perpajakan. Salah satu alat yang telah digunakan oleh KPP Pratama 

Malang Selatan yang diterapkan oleh seksi pemeriksaan yang bekerjasama dengan 

account representative (AR) untuk mengurangi angka ketidakpatuhan Wajib 

Pajak adalah dengan menerapkan manajemen risiko dengan melakukan analisis 

risiko. Berdasarkan hasil dari analisis risiko tersebut, Wajib Pajak Badan akan 

diperlakukan secara berbeda-beda, sesuai dengan kelompok risiko 

ketidakpatuhannya.  

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan  Laporan Hasil Pemeriksaan 

yang didalamnya terkandung jumlah Surat Ketetapan Pajak yang telah dipaparkan 
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pada bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pemeriksaan Pajak bersifat 

efektif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Pemeriksaan Pajak mampu 

mengubah perilaku Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Disamping itu, Pemeriksaan Pajak juga memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Badan. Kontribusi 

Penerimaaan Pajak Wajib Pajak Badan mengalami peningkatan yang baik pada 

akhir tahun. 

 

5.2. Saran 

Solusi-solusi yang dapat digunakan untuk menimbulkan kesadaran dan 

kepercayaan Wajib Pajak Badan dalam melakukan kewajiban perpajakan atau 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah sebagai berikut : 

1.  Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pajak. Hal ini dapat 

dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi secara masal kepada Wajib 

Pajak Badan untuk memperlihatkan secara transparan dan mudah dipahami 

oleh masyarakat tentang penggunaan uang dalam Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara (APBN). 

2.  Menanamkan pengertian akan pentingnya pajak dan penggunaan uang yang 

dibayarkan melalui pajak. 

3. Pemerintah meningkatkan kualitas fasilitas umum. Membayar pajak 

merupakan sebuah kontra prestasi tidak langsung. Secara teori, pembayaran 

pajak yang dilakukan oleh rakyat digunakan untuk membiayai semua fasilitas 
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umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat. Namun, fasilitas tersebut tidak 

dapat dinikmati secara utuh oleh masyarakat, karena fasilitas-fasilitas umum 

yang disediakan oleh negara sangat jauh dari kenyamanan. Disamping itu, 

layanan masyarakat oleh pemerintah sangat buruk kualitasnya. Hal inilah 

yang menjadikan Dirjen Pajak memiliki tugas yang berat untuk meyakinkan 

masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, karena berhubungan dengan 

fasilitas yang diberikan oleh instansi di luar Dirjen Pajak. 

Solusi-solusi yang disebutkan di atas tampak sederhana, namun menyentuh 

hal yang paling mendasar atas keengganan masyarakat khususnya Wajib Pajak 

Badan dalam melakukan kewajiban perpajakan, yaitu tidak jelasnya pemakaian 

uang pajak yang sudah dibayarkan. 

Sedangkan untuk menangani kelemahan-kelemahan yang muncul dalam 

proses pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan, maka 

upaya-upaya berikut dapat dilakukan untuk mengatasi kendala intern maupun 

ekstern yaitu: 

1. Solusi Penyelesaian Kendala Intern 

a.   Seksi pemeriksaan harus menaati tata cara proses pemeriksaan sesuai 

dengan standard operating procedures, terutama mengenai ketentuan 

jangka waktu pelaksanaan. Penggunaan jangka waktu pelaksanaan yang 

efektif dan efisien akan mengoptimalkan mekanisme kinerja seksi 

pemeriksaan dalam memeriksa pajak sehingga target selesai tepat waktu. 
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b.  Seksi pemeriksaan menjalankan kewajiban dan hak pada saat 

pemeriksaan sehingga diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan 

dengan lancar. 

c.  Kekurangan sumber daya manusia pada Seksi Pemeriksaan dapat diatasi 

dengan cara melakukan penambahan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Usulan penambahan pegawai 

dengan harapan jumlah pegawai dan distribusinya dapat mencakup 

luasnya wilayah kerja KPP Pratama Malang Selatan. 

2. Solusi Penyelesaian Kendala Ekstern 

a.  Melaksanakan sosialisasi kepada Wajib Pajak Badan tentang berbagai 

pengetahuan perpajakan, khususnya hak dan kewajiban dalam 

menghitung, membayar serta melaporkan SPT.  Selain itu, perlu adanya 

pembinaan terhadap Wajib Pajak Badan melalui penyuluhan yang intensif 

dengan memberikan pengertian kepada Wajib Pajak Badan tentang 

kewajiban perpajakan dan pentingnya bagi negara.  

b.  Berkaitan dengan proses pemeriksaan pajak, KPP Pratama Malang 

Selatan sebaiknya melakukan metode penyuluhan baik formal maupun 

nonformal. Secara formal, misalnya penyuluhan tentang rencana kegiatan 

pendataan dan pemeriksaan objek dan subjek pajak, melalui metode 

penyampaian informasi petugas dan masyarakat wajib pajak, penyuluhan 

secara tatap muka oleh camat dan lurah pada kesempatan yang ada. 

Secara nonformal, misalnya melalui penyebaran brosur, stiker, dan 
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fragmen mengenai tata cara pendaftaran objek dan subjek pajak dan 

pemeriksaan pajak. 

c.  KPP Pratama Malang Selatan dapat menambahkan fasilitas tambahan 

berupa penyediakan waktu konsultasi khusus di luar jam kerja, sebagai 

contoh untuk diluar jam kerja yaitu konsultasi hari Sabtu tetapi 

pelaksanaan konsultasi tetap di KPP Pratama Malang Selatan sampai 

dengan pukul 12 siang. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya 

Wajib Pajak (WP) yang tidak memiliki waktu untuk konsultasi pada jam 

efektif kerja.  

d.  Bagi Wajib Pajak yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah agar  

dilakukan pengawasan yang lebih ketat. Namun, terrhadap Wajib Pajak 

yang menujukkan tingkat kepatuhan yang tinggi untuk tahun berturut-

turut agar diberi penghargaan oleh pemerintah. Sesuai dengan cara kerja 

yang diterapkan oleh KPP Pratama Malang Selatan yaitu adanya reward 

dan punishment. 

e.  Dibutuhkan kesadaran dari tiap Wajib Pajak sendiri untuk turut 

mendukung proses pembangunan negara dengan membayar pajak secara 

benar dan tepat waktu. Dalam hal ini, terkait dengan proses pemeriksaan, 

Wajib Pajak diharapkan dapat bersikap kooperatif apabila terdapat 

pemeriksaan pajak dengan meyediakan dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan oleh pemeriksa pajak dan memberikan waktu dan keterangan 

secara transparan. 
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