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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak memiliki peranan yang besar dalam pendapatan negarapada beberapa 

tahun kebelakang, pendapatan dari sektor fiskal sampai lebih dari 70% dari 

semua pendapatan APBN. Beragam kebijaksanaan dalam bentuk ekstensifikasi 

dan intensifikasi telah didapati oleh pemerintah  analitis rancangan 

menumbuhkan penerimaan  negara dari sektor fiskal. Strategi tersebut berakibat 

kepada masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain sebagaimana 

pembayar/pemotong/pemungut pajak. (Self assessment system)yang 

menekankan wajib Pajak untuk proaktif menghitung, menyetor,dan 

menyampaikan pajaknya sendiri, harus mengerti dan mentaati setiap peraturan 

perpajakan. Pajak sebagai salah satu pendapatan terbesar di neggara republik 

indonesia, dalam menopang kebutuhan negara dan kemakmuran warga 

negaranya(resmi, 2017). 

Peran kewajiban pemerintahan dalam proses pemungutan pajak ini 

merupakan sebagai pengawas dari para wajib pajak, self assesment systemdi 

gunakan pada jenis pajak pusat di antaranya adalah pemungutan pajak PPN dan 

PPH. Sistem pemungutan ini mulai di gunakan pada setelah sudah nya masa 

reformasi pajak pada 1983 dan sampai saat ini masih diberlakukan dan/atau 

digunakan (maulida 2018). 

Pajak sebagai salah satu ujung tombak pendapatan negara dari sektor 

keuangan, pajak menjadi salah satu penopang penting dalam pengalokasian 
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APBN oleh karena itu pentingnya upaya Direktorat jendral pajak dalam  

meningkatkantingkat kepatuhan kepada wajib pajak atas kewajiban 

perpajakanya demi terwujudnya kemakmuran rakyat. 

Jumlah keseluruhan pendapatan negara dari grafik gambar; 

 
Gambar  1.1  

Jumlah keseluruhan pendapatan negara terhitung dari tahun 2018 dan 

2019 

Sumber : APBN 2020 

Jumlah keseluruhan pendapatan negara Indonesia dari sektor pajak 

ataupun bukan dari  pajak, mengalami tingkat kenaikan dari tahun 2018 sebesar 

Rp. 1,943.7 Triliun  ke tahun 2019 sebesar Rp. 1,957.2 Triliun menjadi salah satu 

pengapresiasian atas keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan negara, hal itu 

tidaklah lepas dari pendapatan negara dari sektor pajak, sebagai pendapatan 

terbesar dalam keuangan negara mengalami kenaiakan juga pada awal tahun 2018 

sebesar Rp.1,518.8 Triliun dan di akhir tahun 2019 sebesar Rp.1,545.3 Triliun  
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salah satu keberhasilan Direktorat Jendral Pajak dalam menumbuhkan tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

Dalam Penerimaan pendapatan negara dari sektor lain seperti  penerimaan 

pendapatan negara bukan pajak dan hibab, mengalami penurunan dalam (PNBP) 

dari pada tahun 2018 sebesar Rp 409,3 Triliun menjadi pada akhir tahun 2019 Rp 

405 Triliun dan dari dana hibah pada tahun 2018 sebesar Rp 0,4 Triluan dan pada 

akhir tahun 2019 menjadi  Rp 6,8 Triluan mengalami tingkat kenaikan pada kurs 

tahun-ketahunya. 

Oleh karena itu sebagai warga negara Indoneisa yang taat  pajak, harus 

menyadari akan pentingnya dana uang pajak, dalam upaya peningkatkan 

penerimaan pajak haruslah Direktorat Jendral Pajak betul-betul mensosialisasikan 

kepada wajib pajak akan kesadaranya dalam perpajakanya, dalam upaya 

pengalokasian uang pajak sebagai sarana kebutuhan negara dan warga negara 

Indonesia 

Namun hal itu tidak akan lepas dari kesadaran wajib pajak sendiri, kurangnya 

kepatuhan akan kewajibanya menyebabkan banyak nya wajib pajak yang tidak 

melaporkan perpajakanaya secara jujur, menjadi salah satu PR bagi orang pajak 

dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan adanya 

pemeriksaan akan wajib pajak yang melakukan kecurangan atas kewajibanya. 

 Proses pengecekan sebagai  alur proses pendisiplinan kewajiban pajak, 

beralaskan juga untuk menstabilkan perolehan  pajak dan juga mengurangi 

adanya makanisme ketidak adilan mencakup perlakukan perpajakan antar  wajib 
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pajak. Adanya pemeriksaan pajak diupayakan seorang wajib pajak dapat 

mengerti/mentaati peraturan-peraturan diperlihatkan harus di taati dan dapat  

merubah kesalahan apabila memiliki keganjilan dalam melakukan pelaporan 

perpajakannya. Pemeriksaan pajak diusahakan bisa memberikan ketelitian 

terpilih bahwa tidak mempunyai hak seseorang bisa menghidari kewajibanya 

sebagai rakyat yang menempat di negara dan pemerintahan menanggung bahwa 

setiap orang dapat diperiksa dan dilayani dan di jamu selayaknya (alamsjah 

2010) 

Dengan begitu pemeriksaan sangat di perlukan sebagai penghalang supaya 

dapat menjadikan wajib pajak terjaga dalam ketentuan peraturan-peraturan 

perpajakan yang terbaru,adapun dari hal tersebut perencanaan proses 

pelanggaran (low enforcment) melibatkan proses jalanya periksa pajak 

diusahakan akan  mampu mengeluarkanya peraturan perpajakan bisa di ambil 

kemudian di patuhi dan diharapkan mampu konsekwen atas kewajibanya. 

Langkah proses tindak lanjut oleh aparatur pemungut pajak meliputi 

pemeriksaan awal dan keseluruhan, Kemudian setelah itu pemeriksaan tersebut  

memiliki dua alur langkah antara lain pemeriksaan sederhana kantor dan 

pemeriksaan sederhana lapangan yang menjadi pedoman ukur nya selalu spt 

tahunan dan di perlakukan setelahnya  yang terjadi atas acuan  yang  yang di 

ambil dari peraturan SAK. Mulainya dilakukanya pemeriksaan kantor dan 

lapangan di laksanakan oleh KPP yang terkait dalam hal ini adalah KPP Pratama 

Sukabumi 
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Oleh sebab itu pemerintah mengupayakan wajib pajak untuk menyadari 

akan pentingnya kesadaran keharusan membayar perpajakanya, untuk 

melaporkan kewajiban perpajakanya  (voluantari tax compliance) merupakan 

induk dari  self assessment system, wajib pajak di haruskan bertanggung jawab 

melaporkan sendiri kewajiban perpajakanya dengan sebetul-betulnya atas 

kesadaran diri sendiri, oleh kaarena itu pemeriksaan menjadi peranan yang 

sangat penting dalam rangka menjaga kesetabilan dan keharusan atas kewajiban 

dalam penghasilan yang di ambil negara dari bidang pajak,  penulis sangat  

tertarik untuk mengambil pemecahan masalah dengan tema judul 

”TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI KPP 

PRATAMA SUKABUMI” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun yang menjadi identifikasi masalah yang berkaitan dengan 

Laporan Tugas Akhir yang di teliti ini adalah: 

1. Bagaimana Proses di lakukanya Pemeriksaan di KPP Pratama Sukabumi? 

2. Bagaimana  pemeriksaan pajak terhadap penerimaan di KPP Pratama 

Sukabumi 2018- 2019 

3. Hambatan apa saja yang dihadapi pemeriksa pajak dalam melakukan 

pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sukabumi? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui Proses dilakukanya Pemeriksaan di KPP Pratama 

Sukabumi. 
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2. Untuk mengetahui peranan pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan 

pajak di KPP Pratama Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang di hadapi pemeriksa pajakdi KPP 

Pratama Sukabumi. 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis mengenai penulisan ini supaya mampu memberikan ilmu 

pengetahuan akan kebijakan pemerintah menyangkut kepatuhan wajib pajak 

dalam melakukan perhitunagan  dan melaporkan jumlah yang harus di 

bayarkan yang terutang atas Wajib Pajak. 

a. Bagi Akademik 

Manfaat yang bisa di jadikan acuan dari penelitian yang di lakukan 

diharapkan bisa menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat dan bisa 

menjadi bahan perbandingan yang melakukan penelitian yang sama 

b. Bagi Pembaca 

Keuntungan dari pembuatan bagi yang membaca Tugas akhir ini supaya 

bisa menjadikan sebuah wawasan dalam Perpajakan serta dalam ketentuan 

dalam pembayaran pajak. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari pencatatan penyusunan yang di lakukan untuk menjadi 

bahan acuan atau pertimbangan dalam pelaksanaan pembayaran pajak serta 

aturan-aturan dalam perpajakan di kantor pelayanan Pajak 
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a. Bagi Mahasiswa 

Menambah wawasan dan kemampuan berfikir bagi mahasiswa dalam 

mencari sebab masalah oleh karena itu akan mempermudah mahasiswa 

dalam memecahkan masalah. 

b. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Meningkatkan kreativitas dan keperduliian mahasiswa dalam membuat 

acuan referensi untuk melakukan penelitian di tahun berikutnya. 

1.5 Metode Penelitian 

Penulis menggunakan metode deskriftif untuk melaksanakan penelitian ini 

adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu 

keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan 

variable-variabel yang biasa di jelaskan baik dengan angka angka maupun kata 

kata. Metode yang di gunakan dalam laporan tugas ini adalah metode deskriptif,  

1.6 Agenda Penelitian 

Agenda Penelitian Tugas Akhir ini dilaksanakan 2 (Dua) Minggu, terhitung 

dari tanggal 01 Maret 2020 sampai dengan.14 Maret 2020, PKL di berhentikan 

karena adanya Covid 19 selanjutnya bisa di lihat di jadwal penelitian tugas akhir 

pada tabel 1.1 Tabel Penelitian 
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TABEL 1.1  

Jadwal Penelitian Dan Penulisan Laporan 

 

NO KETERANGAN 

BULAN 

MARET APRIL MEI JUNI JULI 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) 
  

                                    

2 
Pengumpulan 

data LTA 
  

                                    

3 Pengajuan Judul                                       

4 Penyusunan LTA                                       

5 Bimbingan                                       

6 Siding                                       

 

 

 


