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PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan norma hukum yang 

berlaku di Indonesia yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang 

bersifat memaksa dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) secara 

lansung dan digunakan untuk kepentingan negara yang manfaatnya dapat 

dirasakan secara langsung atau tidak langsung oleh masyarakat. Maka pajak pada 

mulanya adalah beban yang mengurangi penghasilan ataupun kekayaan dari 

individu tetapi pada kemudian hari dikembalikan kepada masyarakat, melalui 

pengeluaran-pangeluaran rutin yang dilakukan negara untuk pembangunan dan 

fasilitas lainya yang dapat di manfaatkan oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali baik 

yang membayar dan tidak membayar. 

Penerimaan pajak negara selalu menjadi penyumbang pemasukan terbesar 

dan setiap tahunnya meningkat, seperti pada tahun 2017 ini “penerimaan 

pemasukan pajak mencapai 1.339,8 triliun 91% dari APBN bahkan ini pertama 

kalinya sejak 2 tahun terakhir hanya 83%,” kata Sri Mulyani yang dikutip oleh 

finance.detik.com pada 28 april. Berdasarkan data  tersebut maka sebagai warga 

negara Indonesia yang baik diharapkan patuh terhadap undang-undang yang 

sudah berlaku di negara ini, wajib bekerja sama dengan pemerintahan untuk 
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mencapai target penerimaan pajak negara dengan cara  menaati peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Pemungutan Pajak di Indonesia menggunakan sistem Self Assessment 

System (SAS), dimana mengharuskan Wajib Pajak (WP) menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri serta melaporkan pajak yang terutang 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat 

menentukan besar kecilnya pajak yang terutang di percayakan kepada Wajib 

Pajak (WP) itu sendiri melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang 

disampaikan. 

Menurut Bapak Hendri Wahyu selaku ketua divisi perimeriksaan di Kator 

Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Sukabumi dalam menuntukan besar 

kecilnya pajak yang terutang sering sekali terjadi kesalahan dan membuat 

perselisihan antara WP dengan petugas pajak. Perselisihan tersebut terjadi karena 

adanya  perbedaan pendapat antara petugas pajak dengan WP mengenai sebuah 

masalah seperti peraturan, penafsiran fiskus atas sebuah fakta, dan kesalahan 

dalam perhitungan atau salah tulis. Tuntunya hal ini dapat merungikan 

penerimaan negara. Maka dengan ini, diperlukan suatu tata cara yang bisa 

mengatur dan menangani proses pemungutan pajak itu sendiri. Suatu hukum 

pajak yang dapat memberikan batasan-batasan dan sanksi yang cukup jelas dalam 

proses pemungutan pajak. 

Badan pembuktian untuk menyatan bahwa pajak yang terutang dalam SPT 

adalah benar atau tidak berada pada penilaian pihak fiskus (Direktorat Jenderal 



Pajak), seperti dalam undang-undang KUP terlulis pada pasal 12 ayat 3. Proses 

pemeriksaan dalam pembuktian atau bukti yang dapat diperoleh pada saat 

berlangsungnya pemeriksaan atau terdapat keterangan lain. Apabila dari bukti 

tersebut ternyata jumlah pajak yang terutang sama seperti yang WP laporkan 

dalam SPT itu tidak benar, maka petugas pemeriksaan atau fiskus akan 

menetapkan jumlah pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan 

peraturan Undang-undang perpajakan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan 

Pajak (SKP). 

Surat Ketetapan Pajak (SKP) dibuat dan diterbitkan untuk suatu masa 

pajak, tahun pajak, atau bagian dari tahun pajak untuk dilakukan penelitian, 

pemeriksaan pajak, pemeriksaan ulang, dan pemeriksaan bukti permulaan. 

Dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak ini, Wajib Pajak (WP) di wajibkan 

untuk menghitung, memperhitungkan, melapor, dan menyetokan pajaknya dengan 

benar. Agar masalah kurang tercapainya target penerimaan pajak negara yang 

muncul akibat kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan pengisian  

SPT sebelumnya bisa ditangani dan mencegah sengketa pajak serta bisa 

meminimalisir kesalahan lainnya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

memilih judul “Mekanisme Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi” 

 

 

 



1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas terdapat sebuah masalah yang dapat 

diidentifikasikan sebagai rumusan malah yang akan dikaji diantaranya , yaitu: 

1. Bagaimana mekanisme penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi?  

2. Apa kendala-kendala dalam Mekanisme Penerbitan Surat Ketatapan Pajak 

(SKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi?. 

3. Bagaimana Penyelesaian Kendala dalam Mekanisme Penerbitan Surat 

Ketatapan Pajak (SKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi? 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini untuk mengetahui: 

1. Mekanisme Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Sukabumi. 

2. Kendala-kendala dalam Mekanisme Penerbitan Surat Ketatapan Pajak (SKP) 

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. 

3. Penyelesaian Kendala dalam Mekanisme Penerbitan Surat Ketatapan Pajak 

(SKP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sukabumi. 

 

 

 



1.4   Manfaat Penelitian  

     Dari hasil penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan manfaat bagi: 

1. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan bahan tambahan 

referensi bagi instansi terkait. 

2. Bagi Akademisi 

Diharapkan penelitan ini bisa menjadi bahan referensi baru bagi kepustakaan 

Universitas Muhammdiyah Sukabumi serta dapat menjadi penambah 

pengetahunan bagi pembaca serta khususnya bagi mahasiswa manajemen 

perpajakan yang nantinya akan meneliti kasus yang sama. 

3. Bagi Penulis  

Penelian ini menambah pengetahuan  dan wawasan baru dalam rangka 

menerapkan teori-teori selama dalam bangku kuliah serta menerapkanya 

dalam praktek kerja lapangan pada instansi atau perusahaan dan untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam meneliti Mekanisme 

Penerbitan Surat Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Sukabumi. 

 

1.5   Metode Penelitian 

Metode Penelitan pada dasarnya digunakan untuk menunjukan suatu 

kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang telah diteliti untuk mencapai 

sebuah tujuan. Maka dilakukan sebuah metode yang tepat dan relevan untuk  



tujuan yang diteliti tersebut. Pengertian metode penelitian menurut Sugiono 

(2014:20) yaitu “metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dan tujuan tertentu”. Sedangkan menurut Moh. Nazir (2011:54)  

menjelaskan sebagai berikut. “ suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran  atau pun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Dari definisi diatas dapat disimpukan  bawah meode penelitian dengan 

mengunakan metode deskriptif adalah suatu penelitian yang mempunyai sebuah 

masalah yang berdasarkan data-data dimasa sekarang. 

Laporan Tugas Akhir ini penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Wawancara      

Yaitu penulis melakukan tanya jawab dengan pihak atau narasumber yang 

memiliki pemahaman yang luas atas pengetahuan dan mengusai mengenai segala 

hal permasalahan terhadap objek yang penulis teliti untuk pengumpulan data 

tersebut. 

2. Kajian Pustaka 

Yaitu Penulis menggunakan literatur sebagai landasan teori yang menjadi dasar 

untuk pengumpulan data serta menjadi bahan pembanding dari data yang 

diperoleh sebelumnya. 



1.6   Tempat dan Waktu Penelitian 

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi yang bertempat di Jl. R.E. 

Martadinata No 1 Sukabumi. Adapun waktu penelitan yang penulis laksanakan 

pada bulan Fabruari 2018 sampai selesai. 

 

1.7    Jadwal Penelitian 

Table 1.1 

 Jadwal Kegiatan Penelitian 

No Jenis Kegiatan 

Waktu Kegiatan Penelitian 

Februari  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 2 3 4 

1 Praktek Kerja 

Lapangan 

                        

2 Pengumpulan 

data LTA 

                        

3 Pengajuan Judul 

LTA 

                        

4 Pengumplan 

Outlane  

                        

5 Bimbingan                         

6 Sidang                         

 


