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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1983 telah terjadi momentum penting dalam sistem perpajakan 

yang dirombak dari  sistem  official assessment menjadi  sistem  self  assessment. 

Kedua sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai ciri  dan corak tersendiri. 

Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  akar  historis  dan  landasan  filosofis  yang  selalu 

berubah sesuai dengan zamannya.

Sistem  self  assessment adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang 

memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib untuk 

menghitung,  memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan  sendiri  besarnya 

pajak terhutang. Meski berbeda secara teori, namun dalam pelaksanaanya kedua 

sistem pemungutan pajak tersebut masih berada dalam pengawasan pemerintah, 

hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengontrol  dan  menguji  tingkat  kepatuhan  Wajib 

Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya perbaikan 

sistem  pemungutan  pajak  ini  diharapkan  dapat  berperan  dalam  meningkatkan 

penerimaan pajak.

Agar Wajib Pajak merasa bahwa hak dan kewajibanya diperhatikan maka 

Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak mempunyai kewajiban melakukan 

sosialisasi pajak berupa penyebaran informasi dan penyuluhan perpajakan serta 

pelayanan  administrasi  kepada  Wajib  Pajak,  serta  melaksanakan  pengawasan 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan melaksanakan pemeriksaan pajak dan 

tindakan  penagihan  pajak.  Dengan  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  Wajib 

Pajak  diharapkan  supaya  kesadaran  Wajib  Pajak  juga  meningkat  sehingga 

meningkatkan pula kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dan pada akhirnya 

target penerimaan pajak dapat tercapai.

Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  sebagai  salah  satu  unit  organisasi 

Direktorat  Jenderal  Pajak,  mengemban tugas untuk mewujudkan visi  dan misi 

Direktorat  Jenderal  Pajak.  Misi  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  untuk 
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menghimpun  penerimaan  negara  dari  sektor  pajak  yang  mampu  menunjang 

kemandirian  pembiayaan  pemerintah  berdasarkan  undang-undang  perpajakan 

dengan  tingkat  efektivitas  dan  efisiensi  yang  tinggi  (misi  fiskal),  mendukung 

pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  ekonomi  bangsa  dengan  kebijakan 

perpajakan yang dapat meminimalkan distorsi (misi ekonomi), mendukung proses 

demokratisasi bangsa (misi politik),  dan senantiasa memperbaharui diri,  selaras 

dengan  aspirasi  masyarakat,  dan  teknokrasi  perpajakan  serta  administrasi 

perpajakan  mutakhir  (misi  kelembagaan).  Sedangkan  visinya  adalah  menjadi 

model  pelayanan  masyarakat  yang  menyelenggarakan  sistem  dan  manajemen 

perpajakan kelas dunia yang dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat.  Salah 

satu  langkah  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak  dalam  rangka 

menghimpun penerimaan negara adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu mekanisme pengawasan dalam 

sistem perpajakan di Indonesia. Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan pajak 

adalah  untuk  menguji  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melaksanakan  kewajiban 

perpajakannya terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Pemeriksaan  pajak  juga  memiliki  tujuan  lain,  yaitu  meningkatkan 

penerimaan pajak, mengurangi  Tax Gap  (selisih antara penerimaan pajak aktual 

dengan  penerimaan  pajak  potensial),  dan  mencegah  ketidakadilan  dalam 

perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Menurut versi Wajib Pajak, 

pajak  dipungut  secara  paksa  dan dikenakan sanksi  apabila  tidak  patuh kepada 

aturan. Makna dari pajak dipungut dengan dasar keadilan adalah tidak ada seorang 

pun  yang  dikecualikan  dari  pungutan  pajak  sejauh  objek  pajaknya  ada.  Oleh 

karena itu perlu dilakukan pengkondisian kepada Wajib Pajak bahwa penerimaan 

pajak akan digunakan secara benar dan transparan oleh pemerintah sebagai public  

servant.

Dengan  dilaksanakannya  pemeriksaan  pajak  diharapkan  Wajib  Pajak 

dapat  memahami  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dan  segera  memperbaiki 

jika  terdapat  kekeliruan  dan  kesalahan  dalam  melaksanakan  kewajiban 

perpajakannya.  Pemeriksaan  pajak  juga  diharapkan  dapat  menumbuhkan 

kesadaran  masyarakat  bahwa  tidak  ada  seorangpun  yang  dapat  menghindari 
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kewajiban sebagai warga negara dan negara menjamin bahwa setiap orang dapat 

diperiksa dan diperlakukan adil.

Layaknya  pekerjaan  lain  yang  membutuhkan  suatu  perencanaan, 

pemeriksaan pajak pun memerlukan perencanaan yang matang. agar hasil yang 

diperoleh sesuai dengan yang diharapkan, optimal, memuaskan, serta memberikan 

rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Pemeriksaan juga harus dilakukan dengan efisien 

dan efektif  dengan tidak membuang waktu,  tenaga,  dan  dana  yang berlebihan 

akan tetapi hasil yang diperoleh optimal. Pelaksanaan pemeriksaan diatur dalam 

serangkaian peraturan mengenai kebijakan pemeriksaan. Hal itu bertujuan untuk 

menjaga  kualitas  pemeriksaan  dan  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Wajib 

Pajak.

Perencanaan  audit  di  dalam  pemeriksaan  pajak  pada  dasarnya  tidak 

berbeda jauh dengan perencanaan audit  yang dilakukan oleh auditor  eksternal. 

Secara  umum perencanaan  tersebut  mempunyai  pedoman  langkah  yang  sama. 

Dasar hukum pemeriksaan diatur dalam pasal 29 UU No. 6 Tahun 1983 tentang 

KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007. untuk 

pedoman  pemeriksaan  pajak  menggunakan Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak 

Nomor  PER-19/PJ/2008  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Lapangan 

dan  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2008 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor. Sedangkan Tata Cara Pemeriksaan Pajak diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 yang ditetapkan 

pada tanggal 28 Desember 2007.

Namun dalam kenyataannya, dikarenakan beberapa kondisi di lapangan, 

seperti  banyaknya  beban  pemeriksaan  dengan  jangka  waktu  yang  berdekatan, 

kurang kooperatifnya Wajib Pajak, dan kurangnya kerja sama dari pihak ketiga 

dalam  memberikan  informasi,  akhirnya  sering  membuat  pemeriksa  pajak 

terkadang melewatkan beberapa tahap yang harus dilakukan dalam perencanaan 

pemeriksaan  pajak.  Sehingga  hasil  dari  pemeriksaan  pajak  tersebut  kurang 

mendekati  keadaan  finansial  dan  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak  yang 

sesungguhnya.
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Berbagai hal tersebut melatarbelakangi pelaksanaan penelitian ini dengan 

memilih judul “PENGARUH PERENCANAAN AUDIT PAJAK TERHADAP 

JANGKA  WAKTU  PENYELESAIAN  DAN  HASIL  PEMERIKSAAN 

PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) DI BANDUNG”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  permasalahan  yang 

dapat  dikemukakan  dalam  penelitian  ini,  yaitu  apakah  terdapat  pengaruh 

signifikan antara perencanaan audit pajak terhadap jangka waktu penyelesaian dan 

hasil pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Bandung. 

1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bukti empiris dan pengaruh signifikan antara perencanaan audit  pajak terhadap 

jangka waktu penyelesaian dan hasil pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) di Bandung.

1.4  Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat  kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana 

pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi.

2. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perencanaan audit pajak 

pada pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

3. Memberikan  dasar  bagi  aparat  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk 

mengetahui  pentingnya  penggunaan  perencanaan  audit  pajak  pada 

pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

4. Sebagai bahan pertimbangan bagi unit organisasi bersangkutan dalam 

memperhatikan dan mengevaluasi  kebijaksanaan pemeriksaan pajak, 

terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan audit pajak;

5. Untuk dapat menjadi arahan dan referensi bagi peneliti lain yang ingin 

mengembangkan minat  mengenai  permasalahan perpajakan terutama 
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berkaitan dengan pemeriksaan pajak serta berhubungan dengan dunia 

bisnis;

6. Sebagai  informasi  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat  perpajakan  di 

Indonesia;  masyarakat  secara  umum  dan  secara  khusus  dalam 

mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan 

di Indonesia; menambah wawasan, baik bagi para pembaca maupun 

peneliti sendiri.

1.5  Kerangka Pemikiran

Pemeriksaan  pajak  merupakan  suatu  mekanisme  pengawasan  dalam 

penerapan  system self assessment perpajakan di Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Di samping itu, pemeriksaan pajak juga 

merupakan  sarana  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dan  menciptakan 

keadilan bagi Wajib Pajak. 

Berdasrkan  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara 

Perpajakan(KUP) Pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa :

“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 untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.”

Pelaksanaan  pemeriksaan  diatur  dalam serangkaian  peraturan  mengenai 

kebijakan pemeriksaan yang bertujuan untuk menjaga kualitas pemeriksaan dan 

memberikan  kepastian  hukum dan rasa keadilan  bagi  Wajib  Pajak.  Salah  satu 

prosedur pemeriksaan tersebut adalah perlunya dilakukan persiapan audit pajak. 

Pada dasarnya, setiap Pemeriksa Pajak selalu melakukan persiapan audit dalam 

melakukan  pemeriksaan.  Namun  demikian,  tingkat  perencanaan  audit  tersebut 

tergantung kepada masing-masing Pemeriksa Pajak. Ada Pemeriksa Pajak yang 

menganggap perencanaan audit tersebut merupakan suatu hal yang sangat perlu, 

namun ada juga Pemeriksa Pajak yang menganggap perencanaan tersebut cukup 

dilakukan seperlunya saja.
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Berdasarkan  Kep-DJP  No.01/PJ.7/1990,  definisi  persiapan  pemeriksaan 

pajak  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemeriksa  sebelum 

melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data;
2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak;
3. Mengidentifikasi masalah;
4. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak;
5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan;
6. Menyusun program pemeriksaan;
7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam;
8. Menyediakan sarana pemeriksaan.

Apabila kita dapat melakukan hal tersebut di atas, pemeriksa pajak dapat 

memperoleh gambaran umum mengenai  Wajib Pajak yang akan diperiksa  dan 

dapat  menyusun  program  sesuai  sasaran  yang  akan  dicapai  berdasarkan 

identifikasi masalah dan lokasi usaha Wajib Pajak.

Persiapan tersebut kadang terkendala oleh faktor-faktor tertentu, misalnya 

mempelajari berkas SPT dan laporan keuangan, pada umumnya saat pemeriksa 

meminta ke Kantor Pelayanan Pajak Domisili (KPP) untuk meminta induk berkas 

Wajib  Pajak sering  kali  terlambat.  Hal  ini  disebabkan karena  petugas  di  KPP 

kurang  memahami  arti  penting  berkas  tersebut  sehingga  dalam  tahap  awal 

pemeriksaan  sudah  kesulitan  dalam  memperoleh  gambaran  umum  tentang 

Wajib  Pajak.  Hal  ini  tentu  dapat  menimbulkan  tahap  lainya  tidak  terlaksana 

dengan baik.

Pekerjaan  yang  menumpuk  dan  target  laporan  yang  harus  segera 

diselesaikan dalam pemeriksaan menjadikan para pemeriksa pajak baik aparatur 

DJP, maupun auditor internal perusahaan, atau auditor di kantor konsultan harus 

tepat waktu dan tepat dalam menghitung jumlah pajak terhutang yang sebenarnya. 

Auditor kadangkala kurang mempersiapkan hal-hal yang harus diperdalam dalam 

pemeriksaannya  sehinggga  mereka  cenderung  hanya  melakukan  kegiatan 

rekapitulasi atas seluruh bukti yang ada. Hal ini jelaslah tidak efektif dan tidak 

efisien terutama dari  segi waktu, serta dapat mengakibatkan penyelesaian hasil 

pemeriksaan kurang optimal.
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Untuk itu,  perencanaan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak mutlak 

harus  dilakukan  agar  audit  yang  dijalankan  lebih  terarah,  cepat,  dan  dapat 

dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2007: 5) :

“Auditor harus memiliki  beberapa perencanaan guna menjalankan 

pemeriksaan pajak. Persiapan tersebut diperlukan guna tercapainya 

hasil audit yang optimal.”

Di  dalam  Standar  Pelaksanaan  Pemeriksaan  yang  tercantum  dalam 

Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  199/PMK  03/2007  Pasal  8(a)  dikatakan 

bahwa:

“Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului  dengan persiapan yang 

baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan 

yang seksama.”

Jangka  waktu  pemeriksaan  pajak  diatur  dalam  Peraturan  Menteri 

Keuangan Nomor199/PMK 03/2007 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa:

1. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 
3  (tiga)  bulan  dan  dapat  diperpanjang menjadi  paling  lama 
6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang 
memenuhi  surat panggilan  dalam  rangka  Pemeriksaan  Kantor 
sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

2. Pemeriksaan  Lapangan  dilakukan  dalam  jangka  waktu  paling 
lama 4  (empat)  bulan  dan  dapat   diperpanjang  menjadi  paling 
lama  8  (delapan)  bulan  yang  dihitung  sejak  tanggal  Surat 
Perintah Pemeriksaan  sampai  dengan  tanggal  Laporan  Hasil 
Pemeriksaan.

3. Apabila  dalam  Pemeriksaan  Lapangan  ditemukan  indikasi 
transaksi yang terkait dengan  transfer pricing dan/atau transaksi 
khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan 
yang  memerlukan pengujian  yang  lebih  mendalam  serta 
memerlukan  waktu  yang  lebih  lama,  Pemeriksaan 
Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
tahun.

4. Dalam  hal  Pemeriksaan  dilakukan  berdasarkan  kriteria 
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (2), jangka  waktu 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat  (3),  harus memperhatikan  jangka  waktu  penyelesaian 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
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Sedangkan untuk hasil pemeriksaan pajak diatur dalam  Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara  Perpajakan  pasal  17,  dan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Peraturan  Menteri 

Keuangan Nomor 199/PMK 03/2007. Yang pada intinya bahwa hasil pemeriksaan 

pajak disampaikan melalui Surat Ketetapan Pajak yang berisi tentang keputusan 

apakah Wajib Pajak dinyatakan lebih bayar (SKPLB), nihil (SKPN), kurang bayar 

(SKPKB), dan kurang bayar tambahan (SKPKBT).

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka peneliti memiliki hipotesis 

bahwa dengan dilaksanakannya perencanaan audit  pajak yang baik diharapkan 

dapat menunjang ketepatan waktu penyelesaian dan hasil pemeriksaan pajak. 

Gambar 1.1

Kerangka Pikir Pengaruh Perencanaan Audit Pajak Terhadap

Jangka Waktu Penyelesaian dan Hasil Pemeriksaan Pajak

Perencanaan 
Audit Pajak

Perencanaan audit pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
ketepatan waktu pemeriksaan pajak dan pencapaian hasil 

pemeriksaan pajak

HIPOTESIS

Jangka Waktu 
Pemeriksaan 

Pajak

Hasil 
Pemeriksaan 

Pajak

Variabel X Variabel Y
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1.6 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif, 

dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada pengujian 

hipotesis. Data yang akan digunakan harus terukur, sehingga akan menghasilkan 

kesimpulan yang dapat digeneralisasi. 

Teknik pengumpulan data serta informasi yang dilakukan penulis dengan 

cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

a. Penelitian  kepustakaan  diperoleh  dengan  pengumpulan  data  dan 

informasi  dari  literatur-literatur  yang  ada  untuk  ditelaah  serta 

catatan  yang  diperoleh  di  bangku  kuliah  maupun  media  massa 

lainnya.

b. Penulis membaca dan mempelajari buku-buku untuk mendapatkan 

data  sekunder  sebagai  dasar  yang  dapat  dipertanggungjawabkan 

dalam bahasan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penulis melakukan penelitian langsung ke kantor untuk memperoleh 

data primer. Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Penulis malakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan 

perusahaan yang ada kaitannya dengan penyusunan anggaran dan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Data yang diperlukan antara 

lain mengenai penerimaan, pengeluaran dan pengendalian kas di 

perusahaan, serta bukti penerimaan dan pengeluaran kas dan data 

lain yang berguna dalam penyusunan skripsi ini.

b. Wawancara

Mengadakan  tanya  jawab  secara  langsung  dengan  pihak-pihak 

yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab.  Dari  wawancara  ini 

diharapkan  akan  memperoleh  data  mengenai  sejarah  dan 

perkembangan  perusahaan,  struktur  organisasi,  berikut  rincian 

tugas, anggaran kas, keterangan dan pendapat pihak-pihak terkait 
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mengenai  peranan  anggaran  kas  dalam  pengendalian  kas  di 

perusahaan.

c. Kuesioner

Membuat daftar pertanyaan mengenai peranan anggaran kas dalam 

pengendalian kas  di  perusahaan,  yang ditanyakan kepada pihak-

pihak  yang  berwenang  dan  bertanggungjawab  dalam  kaitannya 

dengan masalah yang diteliti, yaitu Direktur, Bagian Administrasi, 

Bagian Keuangan, dan Bagian Produksi.

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melaksanakan  penelitian  ini  penulis  melaksanakan  penelitian  di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Sedangkan waktu penelitian 

ini dilakukan mulai bulan September 2009 sampai dengan Desember 2009.


