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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengaruh

Sebelum  membahas  lebih  lanjut  tentang  bab  ini,  ada  baiknya  kita 

mengetahui  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan  pengaruh.  Pengertian 

pengaruh  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (2001  ;  849)  adalah  sebagai 

berikut :

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari  sesuatu (orang, 

benda)  yang ikut  membentuk watak,  kepercayaan,  atau perbuatan 

seseorang”

Sementara defenisi pengaruh menurut Baddu-Zain dalam bukunya Kamus 

Umum Bahasa Indonesia (1994 : 1103) mengemukakan sebagai berikut :

1. Daya yang menyebabkan sesuatu terjadi;
2. Sesuatu yang membentuk, atau yang mengubah sesuatu yang lain;
3. Tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan lain.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah daya 

yang  ada  atau  timbul  dari  sesuatu  (orang,  benda,  atau  kegiatan)  yang  dapat 

menyebabkan sesuatu terjadi, atau dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang 

lain. 

Sehubungan  dengan  adanya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis, 

pengaruh  merupakan  hubungan  sebab  akibat  antar  variabel.  Dalam  hal  ini 

perencanaan  audit  pajak  akan  memberikan  pengaruh  terhadap  jangka  waktu 

penyelesaian dan pencapaian hasil pemeriksaan pajak.

2.2 Auditing

Suatu perusahaan atau organisasi mempunyai kewajiban untuk membuat 

laporan keuangan yang digunakan untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil 

usaha  perusahaan  pada  suatu  periode  dan  waktu  tertentu.  Laporan  keuangan 
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tersebut  juga  digunakan  untuk  memenuhi  keperluan  manajemen  dan  menilai 

pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajemen perusahaan tersebut.

Untuk  kepentingan  pihak  luar,  laporan  keuangan  dimaksudkan  untuk 

memberikan  informasi  yang  andal,  relevan,  terpercaya  mengenai 

pertanggungjawaban pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh pihak luar.

Agar laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan 

dapat  dipercaya  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  perlu  dilakukan 

pemeriksaan  kewajaran  oleh  pihak  ketiga  yang  dapat  dipercaya.  Proses  untuk 

memberikan penilaian dan pengevaluasian  laporan keuangan berdasarkan bukti 

dan  kriteria  yang  ditetapkan  dinamakan  auditing,  dan  orang  atau  tim  yang 

melakukan kegiatan audit ini disebut auditor.

Sejalan  dengan  pelaksanaan  self  assessment  system, pemeriksaan  pajak 

merupakan suatu usaha yang sangat penting dan relevan untuk dilaksanakan. 

Erly Suandy (2005 : 212), mengemukakan :

“Akuntansi  pemeriksaan  atau  auditing  merupakan  suatu  proses 
menghimpun  dan  mengevaluasi  bukti-bukti  dari  keterangan-
keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi, dengan tujuan 
untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari 
keterangan-keterangan yang terukur tersebut berdasarkan kriteria-
kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  yang  di  maksud  dengan 
pemeriksaan  pajak  pada  dasarnya  termasuk  ke  dalam  jenis 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud  dalam defenisi  auditing,  yaitu 
mengandung beberapa unsur pokok seperti informasi terukur dengan 
kriteria tetap, satuan usaha, pengumpulan dan pengevaluasian bukti 
serta  orang  yang  kompeten  dan  independen.  Secara  operasional 
mekanisme pemeriksaan pajak sesuai dengan defenisi auditing seperti 
tersebut di atas”.
Untuk  kepentingan  perpajakan,  diperlukan  juga  audit  terhadap  laporan 

keuangan yang disampaikan oleh Wajib Pajak.  Akan tetapi kegiatan audit hanya 

dikenal  pada  laporan  keuangan  komersil,  sedangkan  untuk  kepentingan 

perpajakan  dikenal  dengan  nama  pemeriksaan  pajak.  Pemeriksaan  pajak 

dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah memenuhi kriteria dan  standar yang 

ditetapkan, yang dikenal dengan nama Fiskus.

Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  berada  di  bawah  naungan  Departemen 

Keuangan Republik Indonesia juga melakukan audit terhadap laporan keuangan 
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fiskal untuk menilai ketaatan dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan  perpajakan.  Aparat  pelaksana  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang 

melakukan pekerjaan audit adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kendati  memiliki  acuan  dan  kepentingan yang berbeda,  pada  dasarnya 

prosedur yang dilakukan dalam kegiatan audit  dan pemeriksaan pajak tidaklah 

berbeda jauh.  Mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap akhir pembuatan 

laporan. Oleh karena itu, sebagai landasan teori atas penelitian ini. Penulis akan 

membahas perihal auditing dari segi akuntansi, dan pemeriksaan pajak dari sisi 

perpajakan.

2.2.1Defenisi Auditing

Ada pendapat dari beberapa ahli  yang mengemukakan defenisi  auditing 

sebagai berikut : 

Menurut Arens, Dkk. (2008 : 4) :

“Auditing  is  the  accumulation  and  evaluation  of  evidence  about  
information to determined and report on the degree of correspondence  
between the information and established criteria.  Auditing should be  
done by a competent and independent person”.

Menurut Whittington O. Ray, & Kurt Panny (2001 : 5) :

“Auditing is an examination of a company’s financial statement by a 
firm  of  independent  public  accountants.  The  audit  consists  of  a  
searching  investigation  of  the  accounting  report  and  other  evidence  
supporting those financial statement. By obtaining an understanding of  
the company’s internal control, and by inspecting document, observing 
assets,  making  inquires  within  and  outside  the  company,  and  
performing  other  auding  procedures,  the  auditor  will  gather  the  
evidence  necessary  to  determine   whether  the  financial  statement  
provide  a  fair  and  reasonable  complete  picture  of  the  company’s  
financial position and activities during the period being audited”.  

Menurut Muladi (2002 : 9) :

“Auditing  adalah  suatu  proses  sistematik  untuk  memperoleh  dan 
memgevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan 
tentang  kegiatan  dan  kejadian  ekonomi,  dengan  tujuan  untuk 
menetapkan  tingkat  kesesuaian  antara  pernyataan-pernyataan 
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tersebut dengan criteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan 
hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Dari  beberpa  defenisi  auditing  yang  telah  disebutkan  di  atas,  terdapat 

beberapa unsur pokok yang mendasari pengertian auditing :

1. Objek yang diperiksa adalah laporan keuangan yang telah disusun manajemen 

beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya;

2. Pemeriksaan dilakukan secara kritis dan analitis;

3. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen;

4. Tujuan  dari  auditing  adalah  untuk  dapat  memberikan  pendapat  mengenai 

laporan keuangan yang diperiksa.

Standar  umum  di  dalam  standar  profesi  akuntan  publik  menyebutkan 

bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian 

dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Selain itu auditor juga dituntut 

harus memiliki independensisi dalam sikap mental serta senantiasa menggunakan 

kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. 

Menurut R.H. Roy dan J.H. Mac Neil (Chasin & Neuwrith, 1996 : 1-11) 

secara umum luas pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor meliputi :

1. Through knowledge :
a. The function of accounting : who uses accounting information  

and for what purpose;
b. The  communication  or  accounting  information  :  statement  

presentation for maximum utility and clarity;
c. Double entry structure : theoretical basis and application as and 

analytical tools;
d. Auditing standards : general standards, standard of field work,  

standards of reporting;
e. Internal control : principles and applications;
f. Professional ethics;

2. Good knowledge :
a. Accounting theory  and terminology including income and assets  

measurements;
b. Cost classification and cost behavior;
c. Major categories of resources;
d. Auditing methodology;
e. Sampling, statistical inference;
f. Income taxes;
g. Bussines law;
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3. Fair knowledge :  
a. Computer  :  system,  function  of  component,  programming,  

internal control features;
b. Other accounting equipment and bookkeeping tools;
c. Quantitative techniques;
d. Type formal organizations;
e. Organization  design,  authority,  responsibility,  informational  

handling, tetrieval and communication;
f. Taxes, other than income taxes;
g. Governmental  agencies  :  kind,  basic  objectives,  jurisdictions,  

requirement.

2.2.2Laporan Audit

Laporan  audit  merupakan hasil  dari  audit  yang dilakukan oleh  auditor. 

Laporan audit merupakan hal yang sangat esensial dalam suatu penugasan audit 

atau jasa asestasi lainnya, karena laporan tersebut menginformasikan pemakainya 

mengenai apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Para 

pengguna  laporan  keuangan  menyandarkan  diri  pada  laporan  auditor  untuk 

memperoleh keandalan dari laporan keuangan perusahaan.

Laporan audit  harus memenuhi standar pelaporan pada standar auditing 

yang ditetapkan dalam PSA No. 52, yaitu:

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah 
disusun sesuai dengn prinsip akuntansi yang berlaku umum;

2. Laporan  audit  harus  menunjukan  keadaan  yang  di  dalamnya 
prinsip  akuntansi  tidak  secara  konsisten  diterapkan  dalam 
penyusunan  laporan  keuangan  periode  berjalan  dalam 
hubungannya dengan prinsip  akuntansi  yang diterapkan dalam 
periode sebelumnya;

3. Pengungkapan  informatif  dalam  laporan  keuangan  harus 
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit;

4. Laporan audit harus memuat suatu penyataan pendapat mengenai 
laporan  keuangan  secara  keseluruhan  atau  suatu  asersi  bahwa 
penyataan  demikian  tidak  dapat  diberikan.  Jika  pendapat 
keseluruhan  tidak  dapat  di  berikan,  maka  alasannya  harus 
dinyatakan.  Dalam hal  nama auditor  dikaitkan dengan laporan 
keuangan,  laporan  auditor  harus  memuat  petunjuk  yang  jelas 
mengenai  sifat  pekerjaan audit  yang  dilaksanakan,  dan tingkat 
tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.
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2.2.3Tujuan Audit

Tujuan audit  dalam PSA 02 (SA 110)  menyatakan bahwa tujuan audit 

umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan 

pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil 

usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

2.2.4Perencanaan Audit

Agar  suatu  pekerjaan  dapat  berjalan  dengan  lancar  maka  diperlukan 

adanya  suatu  perencanaan.  Perencanaan  ini  tentunya  membutuhkan  pemikiran 

yang  matang  dan  seksama  untuk  menghindarkan  segala  kendala  dan 

meminimalisasi resiko.

Pada  standar  pekerjaan  lapangan  yang  ditetapkan  Ikatan  Akuntan 

Indonesia salah satunya menyebutkan bahwa :

“Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan 

asisten harus disupervisi dengan semestinya”. 

Penyataan standar auditing ini dianggap sebagai ketentuan yang memiliki 

nilai hukum, maka dari itu setiap orang dalam profesi ini wajib mematuhi aturan 

tersebut sesuai dengan aplikasinya.

Menurut  Arens,  Beasley,  & Elder,  (2008 :  268)  ada tiga  alasan utama 

mengapa auditor harus merencanakan penugasan dengan tepat yaitu :

1. Untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat dan 
mencukupi pada situasi yang dihadapi;

2. Membantu menjaga biaya audit tetap wajar;
3. Menghindarkan kesalahpahaman dengan klien. 

Dengan  uraian  yang  disebutkan  tersebut  maka  jelaslah  seperti  yang 

dikatakan Mulyadi (2002 : 120) bahwa keberhasilan penyelesaian penugasan audit 

sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. 

Tahapan perencanaan audit menurut Arens, Beasley, & Elder, (2008 : 269)

Terdiri dari delapan bagian utama yaitu :

1. Menerima klien dan dan melakukan perencanaan audit awal;
2. Memahami bisnis dan industri klien;
3. Menilai resiko bisnis klien;
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4. Melaksanakan prosedur analitis pendahuluan;
5. Menetapkan  materialitas  dan  menilai  resiko  audit  yang  dapat 

diterima, serta resiko inheren;
6. Memahami  pengendalian  internal  dan  menilai  resiko 

pengendalian;
7. Mengumpulkan informasi untuk menilai resiko kecurangan;
8. Mengembangkan  perencanaan  audit  dan  program  audit  secara 

keseluruhan.

Sedangkan Mulyadi (2002 : 134) berpendapat bahwa ada tujuh langkah 

yang harus di tempuh dalam merencanakan audit, yaitu :

1. Memahami bisnis dan industri klien;
2. Melaksanakan prosedur analitik;
3. Mempertimbangkan resiko bawaan;
4. Mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap 

saldo awal, jika penugasan audit merupakan audit tahun pertama;
5. Mengembangkan strategi audit awal terhadap asersi signifikan; 
6. Meriview  informasi  yang  berhubungan  dengan  kewajiban-

kewajban legal klien;
7. Memahami struktur pengendalian internal klien.

2.2.5Audit Program

Audit program disusun untuk membantu auditor dalam menetapkan dan 

memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan-pekerjaan apa saja yang 

perlu  dilaksanakan.  Standar  auditing  mewajibkan  program audit  dibuat  secara 

tertulis untuk setiap penugasan audit yang dilakukan. Sementara menurut Arens, 

Beasley, & Elder, (2008 : 226) audit program harus menggariskan secara rinci 

prosedur audit yang menurut keyakinan auditor diperlukan untuk mencapai tujuan 

audit.

2.2.6Audit Procedure dan Audit Technic

Audit  procedure Merupakan  langkah-langkah  yang  harus  dijalankan 

auditor  dalam melaksanakan pemeriksaannya dan sangat  diperlukan agar  tidak 

melakukan penyimpangan  dan  dapat  bekerja  lebih  efisien  dan  efektif.  (Arens, 

Beasley, & Elder, 2008 : 225)

Audit procedure dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan bukti audit 

(audit evidence) yang cukup untuk mendukung pendapat auditor dalam menilai 
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kewajaran atas laporan keuangan. Untuk itu maka diperlukan audit technic, yaitu 

cara-cara  untuk  memperoleh  audit  evidence,  seperti  dengan  cara  konfirmasi, 

inspeksi,  tanya jawab (inquiry), dam lain-lain.

2.3 Pemeriksaan Pajak

2.3.1Definisi Pemeriksaan Pajak

Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak mendefenisikan 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”.

Defenisi tersebut mengacu pada defenisi pemeriksaan yang tertuang dalam 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dari defenisi di atas Waluyo dan 

Wirawan  B.  Ilyas  (2005  :  48)  mengidentifikasikan  bahwa  suatu  pemeriksaan 

dalam bidang perpajakan dilaksanakan karena adanya :

1. Penafsiran undang-undang perpajakan yang salah;
2. Kesalahan perhitungan;
3. Pelaporan  yang  tidak  sesuai  dengan  keadaan  sebenarnya 

(penggelapan);
4. Pemotongan/pemungutan dan pembebanan biaya yang dilakukan 

wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan.

 

Selanjutnya,  dalam  rangka  menguji  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemerintah 

memberikan  wewenang  kepada  Direktorat  Jenderal  Perpajakan  untuk 

melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan, melalui Pasal 29 ayat 1 Undang-

undang Nomor. 16 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Direktur  Jenderal  Pajak  dalam  rangka  pengawasan  kepatuhan 
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  berwenang  melakukan 
pemeriksaan untuk: 
a. Menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  Wajib 

Pajak; dan/atau 
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b. Tujuan  lain  dalam  rangka  mslaksanakan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan perpajakan”.

2.3.2Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 

Dasar  Hukum  digunakan  untuk  memberikan  pengertian  akan  hak  dan 

kewajiban  perpajakan  kepada  Wajib  Pajak,  sebaliknya  pemeriksa  pajak 

memahami  tentang  hak  dan  kewajiban  pemeriksa  pajak  dalam  rangka 

pemeriksaan,  serta  memberikan  aturan  mengenai  mekanisme  dan  prosedur 

pelaksanaan  pemeriksaan  pajak.  Ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang 

pemeriksaan pajak yang pokok adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 - Ketentuan Umum 

Dan Tata Cara Perpajakan;

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 - Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak;

3. Peraturan  Menteri  Keuangan  No.  188/PMK.03/2007  tentang  Tata  Cara 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

4. Peraturan Dirjen No. 19/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan 

Lapangan;

5. Peraturan  Dirjen  Pajak  No.  20/PJ/2008  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan 

Pemeriksaan Kantor;

6. SE 10/PJ.04/2008 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

7. Peraturan  Dirjen  Pajak  No.  36/PJ/2008  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

8. SE 11/PJ.04/2008 - tentangTata Cara Penyegelan Dalam Pemeriksaan Pajak;

9. Keputusan  Dirjen  Pajak  no.  232/PJ/2002  tentang  Sistem  Pengawasan 

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

10. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  No.  48/PJ/2008  tentang  Tata  Cara 

Pengembalian  Kelebihan  Pembayaran  Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
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2.3.3Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan  pemeriksaan  pajak  sebagaimana  tertulis  di  dalam  Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Pasal 2, yaitu :

1. Menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dalam 
rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan 
kepada  Wajib  Pajak.  Pemeriksaan  dapat  dilakukan dalam  hal 
Wajib Pajak :
a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih 

bayar,  termasuk  yang  telah diberikan  pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak;

b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
c. Tidak  menyampaikan  atau  menyampaikan  Surat 

Pemberitahuan  tetapi  melampaui  jangka  waktu yang  telah 
ditetapkan dalam Surat Teguran;

d. Melakukan  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  likuidasi, 
pembubaran,  atau  akan meninggalkan  Indonesia  untuk 
selama-lamanya; atau

e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria 
seleksi  berdasarkan hasil  analisis risiko  (risk  based  selection) 
mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
yang tidak  dipenuhi  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan perpajakan.

2. Tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan  perpajakan,  meliputi  pemeriksaan  yang 
dilakukan dalam rangka:
a. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan;
b. Penghapusan nomor pokok wajib pajak;
c. Pengukuhan  atau  pencabutan  pengukuhan  pengusaha  kena 

pajak;
d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
e. Pengumpulan  bahan  guna  penyusunan  norma penghitungan 

penghasilan netto;
f. Pencocokkan data atau alat keterangan;
g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak Pertambahan 

Nilai;
i. Pemeriksaan dalam rangka penagfihan pajak;
j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka 

waktu  kompensasi  kerugian  sehubungan  dengan  pemberian 
fasilitas perpajakan ; dan/atau

k. Memenuhi permintaan informasi dari Negara mitra perjanjian 
penghindaran pajak berganda.
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Pemeriksaan menurut Gunadi (2005 : 5) mempunyai peranan yang sangat 

strategis sejalan dengan fungsi optimalisasi penerimaan perpajakan, yaitu antara 

lain :

1. Untuk tujuan edukasi, yaitu dilakukan terhadap wajib pajak yang 
melakukan  kesalahan  karena  kurang  memahami  ketentuan-
ketentuan perpajakan;

2. Untuk  tujuan  pendeteksian  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh 
wajib pajak secara sengaja (tax evaders);

3. Untuk tujuan pencegahan (preventive) terhadap Wajib Pajak lain 
yang bermaksud untuk melakukan pelanggaran.

2.3.4Unsur Pokok Pemeriksaan Pajak

Sama  halnya  dangan  unsur  pokok  dalam  auditing,  dalam pemeriksaan 

pajak terdapat juga unsur-unsur pokok yang mengatur mekanisme pemeriksaan.

Pasal  6 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri  Keuangan Republik 

Indonesia  Nomor  199/PMK.03/2007,  mengatur  bahwa  pemeriksaan  harus 

dilaksanakan sesuai  dengan standar pemeriksaan.  Standar pemeriksaan tersebut 

meliputi :

1. Standar Umum Pemeriksaan (Pasal 7)
Standar  umum  Pemeriksaan  merupakan  standar  yang  bersifat 
pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan 
mutu pekerjaannya:
a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup 

serta  memiliki  keterampilan sebagai  pemeriksa  pajak,  dan 
menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;

b. Jujur  dan  bersih  dari  tindakan-tindakan  tercela  serta 
senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan

c. Taat  terhadap  berbagai  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan,  termasuk  taat  terhadap batasan  waktu  yang 
ditetapkan.

Selain itu lebih lanjut lagi dikatakan dalam pasal tersebut bahwa 
dalam  hal  diperlukan,  pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  oleh  
tenaga  ahli  dari  luar  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  ditunjuk 
oleh Direktur Jenderal Pajak. 

2. Standar pelaksanaan pemeriksaan (Pasal 8) yaitu :
a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului  dengan persiapan 

yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat 
pengawasan yang seksama;

b. Luas  Pemeriksaan  (audit  scope)  ditentukan  berdasarkan 
petunjuk  yang  diperoleh  yang  harus dikembangkan  melalui 
pencocokan  data,  pengamatan,  permintaan  keterangan, 
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konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan 
dengan pemeriksaan;

c. Temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten 
yang  cukup  dan  berdasarkan  ketentuan  peraturan 
perundang-undangan perpajakan;

d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak yang 
terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim seorang atau 
lebih anggota tim;

e. Tim pemeriksa pajak tersebut dapat dibantu oleh seorang atau 
lebih yang memiliki keahlian tertentu yang bukan merupakan 
pemeriksa pajak, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal 
Pajak maupun yang  berasal  dari  instansi di  luar  Direktorat 
Jenderal  Pajak  yang  telah  ditunjuk  oleh  Direktur  Jenderal 
Pajak sebagai  tenaga ahli seperti  peterjemah bahasa,  ahli  di 
bidang teknologi informasi, dan pengacara;

f. Apabila  diperlukan,  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan 
pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dapat  dilakukan  secara 
bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain;

g. Pemeriksaan  dapat  dilaksanakan  di  kantor  Direktorat 
Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau ditempat lain 
yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak;

h. Pemeriksaan  dilaksanakan  pada  jam  kerja  dan  apabila 
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja;

i. Pelaksanaan  pemeriksaan  didokumentasikan  dalam  bentuk 
Kertas Kerja Pemeriksaan;

j. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  digunakan  sebagai  dasar 
penerbitan  Surat  Ketetapan  Pajak  dan/atau  Surat Tagihan 
Pajak.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan (Pasal 10)
a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, 

memuat  ruang  lingkup  atau  pos-pos  yang diperiksa  sesuai 
dengan  tujuan  Pemeriksaan,  memuat  simpulan  Pemeriksa 
Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak 
adanya  penyimpangan  terhadap  peraturan  perundang-
undangan  perpajakan,  dan  memuat  pula  pengungkapan 
informasi lain yang terkait dengan pemeriksaan.

b. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai :
1) Penugasan pemeriksaan;
2) Identitas Wajib Pajak;
3) Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4) Pemenuhan kewajiban perpajakan; 
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5) Data/informasi yang tersedia; 
6) Buku dan dokumen yang dipinjam; 
7) Materi yang diperiksa; 
8) Uraian hasil pemeriksaan; 
9) Ikhtisar hasil pemeriksaan; 
10) Penghitungan pajak terutang; 
11) Simpulan dan usul pemeriksa pajak.

Selain  itu  dalam Pasal  9  dikatakan  bahwa kegiatan  pemeriksaan  pajak 

harus  didokumentasikan  dalam  bentuk  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kertas  Kerja  Pemeriksaan wajib  disusun oleh  pemeriksa  pajak 
dan berfungsi sebagai :
a. Bukti  bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan pemeriksaan; 
b. Bahan  dalam  melakukan  Pembahasan  Akhir  Hasil 

Pemeriksaan  dengan  Wajib  Pajak  mengenai  temuan 
pemeriksaan; 

c. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan; 
d. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau 

banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan 
e. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.

2. Kertas  Kerja  Pemeriksaan  harus  memberikan  gambaran 
mengenai :
a. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
b. Data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
c. Pengujian yang telah dilakukan; dan
d. Simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan 

dengan pemeriksaan.

2.4 Persiapan Pemeriksaan Pajak

Di dalam pemeriksaan pajak terdapat sistematika tahap-tahap pemeriksaan 

pajak.  Sesuai  dengan tujuan penelitian ini,  maka yang akan lebih di  tekankan 

dalam pembahasan tahap-tahap pemeriksaan adalah tahap persiapan pemeriksaan.

Untuk  memperoleh  hasil  yang  optimal,  setiap  pemeriksa  pajak  harus 

memiliki  kemampuan  di  bidang  perpajakan,  teknik  audit  yang  kompeten,  dan 

analisis  laporan  keuangan.  Apabila  pemeriksa  dapat  melakukan  analisis  yang 

mendalam terhadap laporan keuangan dan dampak aspek perpajakannya,  dapat 

dipastikan pekerjaan yang dilakukannya tidak akan memakan waktu yang terlalu 
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lama serta  pekerjaan  juga dapat  berjalan  lebih  lancar,  karena pemeriksa dapat 

lebih fokus terhadap hal-hal yang material untuk dikaji lebih mendalam.

Menurut Sudarsono Hadisaputro (www.tokohekonomiindonesia.com) : 

“Dalam perencanaan audit,  petugas pajak harus memahami secara 
umum  tentang  latar  belakang,  operasional  dan  status  pajak.  Dan 
menganalisa  laporan  keuangan  untuk  mengidentifikasikan  wilayah 
yang mungkin ditemukan manipulasi sehingga mempengaruhi pajak. 
Selain  itu  harus  mencatat  jadwal,  lokasi  dan  dokumen yang  akan 
diperiksa”.

Jika  pemeriksa  dapat  melakukan  persiapan  sebelum  melakukan 

pemeriksaan, pemeriksa akan lebih selektif dalam meminta bukti-bukti yang tekait 

dan tidak hanya asal meminta data keseluruhan dan sebagian besar tidak tersentuh 

dalam pemeriksaan pajak. persiapan juga berguna untuk menemukan titik kritis 

terhadap  kejanggalan  atau  ketidakwajaran  SPT  yang  telah  disampaikan  Wajib 

Pajak.

Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemeriksa  pajak  sebelum  melaksanakan  tindakan  pemeriksaan  dan  meliputi 

kegiatan kegiatan sebagai berikut :

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.

Penjelasan dari tahap-tahap persiapan pemeriksaan di atas adalah sebagai 

berikut:

1. Mempelajari berkas Wajib Pajak/ berkas data

Bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  umum  mengenai  kegiatan  Wajib 

Pajak,  antara  lain  :  kegiatan  usaha,  kewajiban  perpajakan,  organisasi  dan 

administrasi perusahaan, struktur permodalan, susunan direksi.
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Berkas data Wajib Pajak untuk tahun yang di periksa dapat diminta ke KPP 

dimana  Wajib  Pajak  terdaftar,  termasuk  meminta  berkas  kertas  kerja 

pemeriksaan terdahulu, jika ada. 

Hal-hal  yang  perlu  dilakukan  dalam mempelajari  berkas  Wajib  Pajak  dan 

berkas data adalah :

a. Mempelajari  seluruh dokumen yang merupakan isi  berkas  Wajib  Pajak 

dan berkas data termasuk mencocokan segi pembayaran pajak;

b. Membuat  catatan  mengenai  hal-hal  penting  yang  diketahui  setelah 

mempelajari berkas Wajib Pajak, berkas data, SPT dan laporan Keuangan 

Wajib Pajak. dan menuangkannya kedalam kertas kerja pemeriksaan;

c. Mempelajari Laporan Pemeriksaan Pajak terdahulu serta mencatat critical  

point dan temuan-temuan lain pada pemeriksaan terdahulu;

d. Membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada Wajib Pajak.  

2. Menganalisis SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak.

Analisa dapat diartikan mengkaji secara mendalam tentan SPT dan laporan 

keuangan  guna  mempermudah  pemneriksa  dalam  memastikan  kewajaran 

Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Bertujuan  untuk  menentukan  hal-hal  yang  harus  diperhatikan  pada  waktu 

melakukan  pemeriksaan  dan  untuk  menentukan  perkiraan-perkiraan  yang 

diprioritaskan, dan/atau dikembangkan pemeriksaannya.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menganalisis SPT adalah :

a. Membandingkan jenis penghasilan dari tahun ke tahun, minimal dua tahun 

terakhir, termasuk pendapatan final dan bukan objek pajak;

b. Membandingkan  jenis  biaya  dari  tahun  ke  tahun,  minimal  dua  tahun 

terakhir, termasuk yang nondeductible;

c. Membandingkan PPh terhutang dari  tahun ke tahun minimal dua tahun 

terakhir, termasuk membandingkan penjualan dengan PPh terhutang;

d. Membandingkan  kredit  pajak  dari  tahun  ketahun,  minimal  dua  tahun 

terakhir.
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Hal-hal yang dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan adalah :

a. Membandingkan  laporan  laba  rugi  tahun  pajak  yang  diaudit  dengan 

peredaran usaha, dengan membuat persentasenya;

b. Membandingkan  laporan  laba  rugi  dengan  nerca  dari  tahun  ke  tahun, 

minimal dua tahun terakhir, dengan membuat persentasenya.

c. Melakukan analisis rasio antara lain :

- Rasio likuiditas;

- Rasio solvabilitas;

- Rasio rentabilitas;

- Rasio perputaran persediaan;

- Rasio periode penagihan rata-rata;

- Rasio perputaran aktiva tetap;

- Rasio pembebanan dalam aktiva. 

d. Membuat  daftar  permasalahan  apabila  dalam  melakukan  perbandingan 

terdapat perubahan yang cukup material dan diperkirakan tidak sebanding 

atau tidak wajar;

e. Membuat  daftar  pertanyaan  atau  interview kepada  Wajib  Pajak  atas 

permasalahan yang timbul setelah dilakukan analisis;

f. Memfokuskan  pemeriksaan  terhadap  hal-hal  yang  menonjol  yang 

ditemukan saat melakukan analisis laporan keuangan;

g. Memperhatikan  akun/perkiraan  dalam  laporan  keuangan  dengan 

membandingkan jenis usaha Wajib Pajak dan perkiraan yang sesuai. 

3. Mengidentifikasi masalah

Identifikasi  masalah diperoleh  dari  hasil  mempelajari  berkas,  analisis  SPT, 

dan  laporan  keuangan,  masalah  tersebut  dikaji  lebih  mendalam  guna 

menentukan ruang lingkup pemeriksaan dan teknik pemeriksaan yang sesuai.

Bertujuan untuk menentukan apakah ada masalah-masalah yang memerlukan 

perhatian  khusus  dan  sebagai  bahan  untuk  menentukan  ruang  lingkup 

pemeriksaan yang akan dilakukan.
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Hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan identifikasi masalah :

a. Membuat  catatan  mengenai  masalah-masalah  yang  timbul  setelah 

melakukan analisis dan menuangkannya dalam kertas kerja;

b. Membuat daftar prioritas, mana yang harus didahulukan guna mengetahui 

masalah yang ada;

c. Jika perlu, pemeriksa dapat menyimpulkan modus operandi Wajib Pajak 

yang menimbulkan permasalahan tersebut.

4. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak

Bertujuan untuk mendapatkan kepastian mengenai antara lain : Alamat Wajib 

Pajak,  lokasi  usaha,  denah lokasi,  dan kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu 

diketahui misalnya jam kerja, dan lain-lain.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan pengenalan lokasi adalah :

a. Mendatangi  lokasi  usaha  sebelum  dilakukannya  pemeriksaan,  guna 

memastikan keberadaan usaha Wajib Pajak, jenis usaha, dan kelancaran 

usaha Wajib Pajak;

b. Melakukan wawancara  kepada  pegawai  dan  penduduk di  sekitar  lokasi 

atau ke perangkat desa setempat;

c. Memastikan ada atau tidaknya sebuah bangunan yang baru yang permanen 

guna menghitung PPN terhutang membangun sendiri.

5. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan;

Bertujuan agar pemeriksa pajak dapat menentukan luas dan arah pemeriksaan 

secara tepat.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan 

adalah :

a. Mempelajari sejauh mana cakupan pemeriksaan;

b. Mengkaji  keterkaitan  antara  permasalahan  yang  timbul  dengan  lokasi 

usaha Wajib Pajak, guna memastikan adanya ketidak wajaran pendapatan 

atau pembebanan jika dibandingkan dengan usaha sejenis;

c. Memastikan ada atau tidaknya hubungan istimewa dan transfer pricing.
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6. Menyusun program pemeriksaan

Program  pemeriksaan  adalah  suatu  daftar  prosedur-prosedur  pemeriksaan 

yang akan dilakukan pemeriksa pajak dalam suatu pemeriksaan.

Sedangkan prosedur pemeriksaan disusun berdasarkan hasil penelaahan yang 

diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan tahun sebelumnya.

Tujuan  menyusun  program  pemeriksaan  adalah  agar  pemeriksaan  dapat 

mencapai hasil  yang optimal,  sebagai  alat  untuk mengawasi,  membimbing, 

dan mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan, dan merupakan referensi untuk 

pemeriksaan berikutnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menyusun program pemeriksaan adalah:

a. Mempelajari hasil analisis laporan keuangan dan membuat urutan langkah-

langkah guna memastikan kewajaran atas permasalahan yang timbul;

b. Menyusun program berdasarkan per jenis pajak.

7. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam

Bertujuan  untuk  menghindari  terjadinya  peminjaman  buku-buku,  catatan-

catatan, dan dokumen-dokumen yang tidak diperlukan atau sebaliknya.

Atas dasar program pemeriksaan pemeriksa pajak dapat meminta buku-buku 

dan bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Sebaiknya buku, catatan, dan 

dokumen yang dipinjam memang betul-betul diperlukan  dan terkait dengan 

pemasalahan yang timbul dan telah disusun dalam program pemeriksaan.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam menentukan buku, catatan, dan dokumen 

yang dipinjam adalah :

a. Mempelajari  program pemeriksaan  dan  menentukan jenis  buku,  catatan 

atau dokumen apa saja yang terkait;

b. Membuat daftar peminjaman sesuai jenis pajak.  

8. Menyediakan sarana pemeriksaan

Bertujan  agar  pelaksanaan  pemeriksaan  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan 

efektif. Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan 

sebaiknya pemeriksa menyiapkan hal-hak sebagai berikut:

a. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa;

b. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak;
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c. Surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada KPP;

d. Surat pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak;

e. Surat peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta daftar yang dipinjam;

f. Tanda terima SP3 dan surat pemberitahuan ;

g. Formulir surat pernyataan telah menyerahkan fotokopi atas buku, catatan, 

dan dokumen tersebut benar dan sesuai aslinya;

h. Berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan, dan dokumen;

i. Surat  Peringataan  I,  dan  Surat  Peringataan  II  atas  buku,  catatan,  dan 

dokumen;

j. Berita  acara  tidak  dapat  dipenuhinya  peminjaman  buku,  catatan,  dan 

dokumen;

k. Surat  pernyataan  penolakan  membantu  kelancaran  pemeriksaan  untuk 

pegawai Wajib Pajak;

l. Berita  acara  penolakan  membantu  kelancaran  pemeriksaan  yang 

ditandatangani oleh pemeriksa pajak;

m. Surat  pernyataan  penolakan  pemeriksaan  untuk   Wajib  Pajak  atau 

kuasanya;

n. Berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa 

pajak;

o. Formulir  segel,  Berita  acara  penyegelan,  dan  Berita  acara  pembukaan 

segel;

p. Formulir surat permintaan keterangan/bukti kepada pihak ketiga;

q. Surat  Peringatan  I  dan  Surat  Peringatan  II,  jika  tidak  dipenuhi  pihak 

ketiga;

r. Berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan/bukti kepada pihak 

ketiga;

s. Formulir Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);

t. Formulir pemberitahuan hasil pemeriksaan;

u. Formulir  tanda  terima  pemberitahuan  hasil  pemeriksaan  dan  lembar 

pernyataan persetujuan;

v. Formulir surat pernyataan mengenai persetujuan hasil pemeriksaan;

w. Berita acara persetujuan hasil pemeriksaan;
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x. Berita  acara  hasil  pemeriksaan,  apabila  ditolak  Wajib  Pajak,  membuat 

catatan penolakan dalam berita acara ini;

y. Formulir surat panggilan sebanyak dua kali;

z. Berita acara ketidak hadiran Wajib Pajak.

2.5 Pelaksanaan Pemeriksaan 

Secara umum pelaksanaan pemeriksaan dimulai dari persiapan persiapan 

pemeriksaan, pengamatan di lapangan, dan pada akhirnya membuat kesimpulan 

tentang ada tidaknya perbedaan antara data dalam SPT dan fakta berupa data yang 

telah diolah.  Jika ada perbedaan,  berarti  ad temuan. Temuan tersebut  haruslah 

kuat,  artinya  di  samping  didukung  oleh  bukti  yang  memadai  juga  harus 

berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaksanaan pemeriksaan jika ditinjau dari dokumen yang pertama, yang 

pertama  dilakukan  oleh  pemeriksa  pajak  adalah  meminjam  data  di  Kantor 

pelayanan pajak terkait guna melakukan kajian atau telaah atas perusahaan yang 

akan dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan data tersebut, berupa SPT dua atau tiga 

tahun berturut-turut, bukti potong PPh pasal 21, pasal 22 atau pasal 23, laporan 

keuangan,  dan  data  dari  pengolah  data  dan  informasi  perpajakan,  mulailah 

pemeriksa  pajak  melakukan  kajian  dokumen  apa  saja  yang  sebaiknya 

dilaksanakan.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa 

meliputi :

1. Memeriksa di tempat Wajib Pajak;

2. Melakukan penilaian atas pengendalian internal;

3. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan;

4. Melakukan pemeriksaan atas buku, catatan, dan dokumen;

5. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga;

6. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

7. Melakukan sidang penutup (closing reference).
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2.5.1Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor

Pelaksanaan  pemeriksaan  kantor  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan 

terhadap Wajib Pajak di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, yang meliputi 

satu jenis  pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun tahun sebelumnya 

yanfg dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.

Unit  pelaksana pemeriksaan pajak yang melakukan pemeriksaan kantor 

adalah  kantor  pelayanan  pajak.  susunan  tim  pemeriksa  terdiri  dari  seorang 

supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota.

Pemeriksaan  di  kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  dilakukan  dengan 

memanggil  Wajib  Pajak  untuk  meminjam  buku,  catatan,  serta  dokumen. 

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. 20/PJ/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemeriksaan  Kantor,  tata  cara  pelaksanaan pemeriksaan kantor  adalah  sebagai 

berikut :

1. Persiapan pemeriksaan;
2. Penerbitan Surat Panggilan;
3. Permintaan data ke pihak ketiga;
4. Pembuatan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
5. Penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan 

Laporan Pemeriksaan Pajak;
6. Kegiatan setelah pemeriksaan (Post Audit).

2.5.2Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak di  tempat  Wajib Pajak yang dapat  meliputi  kantor  Wajib Pajak,  pabrik, 

tempat usaha atau tempat tinggal atau tempat lain yang diduga ada kaitan dengan 

kegiatan  usaha  atau  pekerjaan  bebas  Wajib  Pajak  atau  tempat  lain  yang  di 

tentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Peraturan Dirjen No. 19/PJ/2008, mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan lapangan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut :

1. Pemeriksaan sederhana lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak 

atau jenis pajak tertentu,  baik untuk tahun berjalan atau untuk tahun-tahun 
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sebelumnya,  yang  dilaksanakan  dengan  menerapkan  teknik-teknik 

pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai 

tujuan pemeriksaan. 

Susunan tim pemeriksa terdiri dari supervisor, ketua timdan satu atau lebih 

anggota.

Pada  umumnya  pemeriksaan  sederhana  lapangan  dilakukan  oleh  Kantor 

Pelayanan Pajak, di seksi-seksi teknis seperti seksi PPh Orang Pribadi, seksi 

PPh  Badan,  Seksi  PPh  Potongan  Pemungutan,  dan  seksi  PPN.  Pemeriksa 

pajak sebaiknya harus memiliki kemampuan dalam bidang akuntansi maupun 

perpajakan.

2. Pemeriksaan lengkap

Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak 

atau jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau pada tahun-tahun 

sebelumnya,  yang  dilaksanakan  dengan  menerapkan  teknik-teknik 

pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai 

tujuan pemeriksaan. 

Pada  dasarnya  pemeriksaan  lengkap  itu  dilakukan  oleh  pejabat  fungsional 

pemeriksa pajak yang telah diangkat oleh Dirjen Pajak. Pemeriksaan ini pada 

umumnya  dilakukan  oleh  Kantor  Pelayanan  Pajak,  Kantor  Wilayah,  atau 

Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.

Pemeriksa pajak untuk pemeriksaan lengkap juga harus memiliki kemampuan 

dalam  bidang  akuntansi  dan  perpajakan.  tahap  pelaksanaan  pemeriksaan 

lapangan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan pemeriksaan;

b. Melakukan pemeriksaan di lokasi wajib pajak;

c. Meminjam buku, catatan, dan dokumen;

d. Permintaan data ke pihak ketiga;

e. Pembuatan kertas kerja pemeriksaan (KKP);

f. Membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);

g. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP);

h. Kegiatan setelah pemeriksaan (Post Audit);
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2.5.3Program Pemeriksaan Pajak 

Program  pemeriksaan  pajak  adalah  prosedur  atau  langkah  yang  harus 

dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam melaksanakan pemeriksaan pajak.

Prosedur  atau  langkah dalam penyusunan program dibagi  dalam tiga  langkah, 

yaitu :

1. Program pemeriksaan umum;

2. Program pemeriksaan pos-pos neraca;

3. Program pemeriksaan pos-pos laporan laba rugi.

Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri dalam bukunya Tax Audit dan 

Tax Rewiew (2007 : 101) mengemukakan bahwa :

“Program pemeriksaan harus dilakukan pada saat sebelum dilakukan 

pemeriksaan,  dan  dapat  disusun  kembali  setelah  pemeriksa 

melaksanakan pemeriksaan pajak”.

Program pemeriksaan dibuat berdasarkan : 

1. Kertas Kerja Pemeriksaan tahun sebelumnya;

2. Analisis  laporan  keuangan  tahun  pajak  yang  diaudit  dan  tahun  pajak 

sebelumnya;

3. Observasi lapangan untuk mengetahui jenis usaha saat dilakukan pemeriksaan.

Program  audit  dilakukan  untuk  membatasi  ruang  lingkup  pemeriksaan 

agar  lebih  terfokus  dalam  melakukan  perhitungan  dan  pengumpulan  bukti. 

Program  pemeriksaan  disusun  berdasarkan  hasil  telaah  kajian  data  dan  Surat 

Pemberitahuan serta analisis laporan keuangan.  Lebih lanjut lagi Agus Setiawan 

dan Basri Musri (2007 : 102) mengatakan bahwa : 

“Apabila  dalam  pelaksanaan  lapangan  ditemukan  kejanggalan, 

program sebaiknya disusun kembali guna menentukan langkah sesuai 

dengan tujuan pemeriksaan”. 
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2.5.4Teknik Pemeriksaan Pajak 

Agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan tepat dalam waktu yang telah 

ditentukan, serta efektif dengan laporan yang memadai, maka pemeriksaan harus 

dilaksanakan berdasarkan teknik dan metode seperti pemeriksaan pada umumnya.

Menurut T. Tuannakota (Erly Suandi : 2005 : 214) :

“Teknik  pemeriksaan  (audit  technique)  adalah  cara  mendapatkan 
pembuktian  dan  dikenal  dengan  istilah  memeriksa  (to  examine), 
menganalisis  (to  analyze),  mengecek  (to  check),  membandingkan, 
konfirmasi, footing, menginspeksi   (to inspect), merekonsiliasi, testing 
atau sampling, menelusuri (to trance), dan memeriksa dokumen dasar 
(vouching).  Sejalan  dengan  hal  tersebut  teknik  pemeriksaan 
merupakan cara pembuktian data dari metode pemeriksaan. Teknik 
pemeriksaan  dalam  pemeriksaan  pajak  juga  memiliki  dasar  yang 
sama  pada  teknik  yang  digunakan  dalam  audit  akuntan  publik. 
Perbedaan antara pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik 
dengan pemeriksa pajak yaitu pemeriksa pajak lebih memfokuskan 
pemeriksaan  secara  mendalam  terhadap  bidang-bidang  yang 
diragukan  kebenarannya,  dan  pemeriksa  pajak  mempunyai 
kewenangan  untuk  mencari  dan  mengalihkan  pendapatan  yang 
tersembunyi di luar pembukuan”. 

Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan, ada beberapa teknik yang lazim 

digunaklan. Teknik pemeriksaan pajak menurut Agus Setiawan dan Basri Musri 

(2007 : 59) dibagi mejadi lima belas kegiatan utama, yaitu :

1. Melakukan evaluasi
a. Menilai kebenaran formal SPT da kebenaran informasi dalam 

SPT;
b. Menilai kelengkapan SPT;
c. Menilai system pengendalian interen perusahaan;

2. Melakukan analisis angka-angka
a. Perbandingan analisis rasio dengan standar yang berlaku;
b. Perbandingan analisis atas beberapa tahun pajak terakhir;
c. Kaitan  antara  analisis  rencana  biaya,  rencana  penjualan, 

rencana produksi, rencana pembelian, dan lain sebagainya;
3. Melacak  angka-angka  dan  memeriksa  dokumen.  Hal-hal  yang 

perlu diperhatikan adalah :
a. Nama  orang/badan  yang  mengeluarkan  dokumen  yang 

bersangkutan;
b. Tanggal pembuatan dokumen;
c. Keaslian dokumen;
d. Jika dokumen tersebut berjumlah besar, sangat berguna untuk 

pembuatan data yang diproduksi;
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4. Pengujian kaitan (cross check/verband control)
Pengujian atas  dokumen dasar  dan arus uang,  barang,  piutang 
dan utang;

5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca
a. Membandingkan angka neraca dengan buku besar dan buku 

tambahannya;
b. Membandingkan  saldo-saldo  pada  angka  neraca  tersebut 

dengan daftar utang dan piutang  untuk bulan pertama tahun 
berikutnya, setelah memperhatikan mutasi yang terjadi pada 
bulan tersebut;

c. Mengecek  mutasi  yang  terjadi  dengan  catatan  pada  buku 
harian kas/bank, buku pembelian/ buku penjualan pada bulan 
yang sama;

6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga
a. Data  dari  pihak  ketiga  untuk  cross  check  misalnya  utang 

dagang untuk pihak ketiga untuk memastikan pembelian yang 
terjadi dengan pihak ketiga,  jika material,  buatkan datanya. 
Karena merupakan penjualan bagi pihak ketiga;

b. Mengumpulkan data  dari  pihak ketiga.  Misalnya bea cukai, 
departemen, dan instansi lain;

7. Melakukan pengujian fisik
Antara lain perhitungan barang dagangan, kas,  surat berharga, 
dan aktiva tetap, misalnya pembelian mesin, bangunan dan lain 
sebagainya;

8. Melakukan inspeksi atas sifat dan proses produksi;
9. Melakukan rekonsiliasi

Kaitkan  dengan  kewajiban  PPh  pasal  21,  pasal  22,  pasal  4(2), 
pasal 23, pasal 26, PPN, dengan laporan laba rugi. Dan lakukan 
rekonsiliasi sistem pembukuan dengan laporan menurut SPT;

10. Melakukan footing (kebenaran penjumlahan atau pengurangan ke 
bawah);

11. Melakukan  cross  footing (kebenaran  penjumlahan  atau 
pengurangan ke samping);

12. Melakukan  vouching (memeriksa  dokumen  dasar  untuk 
membuktikan  sah  atau  tidaknya  suatu  transaksi  dari  segi 
akuntansi);

13. Melakukan trasir (pencatatan transaksi);
14. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga;
15. Melakukan sampling data (menguji sebagian bukti).

2.5.5Metode Pemeriksaan Pajak

Di  dalam  pemeriksaan,  metode  yang  lazim  digunakan  pada  umumnya 

dibagi mejadi dua  jenis utama, yaitu :
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1. Metode Langsung

Metode langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan 

pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, yang langsung dilakukan 

terhadap laporan keuangan dan buku, catatan, serta dokumen pendukung.

Pelaksanaan pemeriksaan dengan metode ini dilakukan sesuai dengan program 

pemeriksaan yang terinci atas setiap pos neraca dan laba  rugi yang menjadi 

sumber utama atau yang berkaitan dengan angka-angka dalam SPT.

2. Metode Tidak Langsung

Metode  tidak  langsung  adalah  teknik  dan  prosedur  pemeriksaan  dengan 

melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan 

secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai 

penghasilan dan biaya.

Hasil  perhitungan  metode  ini  merupakan  petunjuk  untuk  mengambil 

kesimpulan tentang ketidakbenaran angka-angka dalam SPT sehingga masih 

diperlukan  pembuktian  yang  valid  dan  abash  untuk  membuktikan 

ketidakbenaran tersebut. Berbagai metode-metode yang sering digunakan oleh 

pemeriksa antara lain :

a. Metode transaksi tunai;

b. Metode transaksi bank;

c. Metode sumber dan penggunaan dana;

d. Metode perbandingan kekayaan bersih;

e. Metode perhitungan persentase;

f. Metode biaya hidup.

2.6 Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak

Jangka  waktu  pemeriksaan  pajak  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan 

Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  199/PMK.03/2007  Pasal  5 

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 
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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  atas  hal  SPT  lebih  bayar, 
dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (2), jangka  waktu  Pemeriksaan 
tersebut  harus  memperhatikan  jangka  waktu  penyelesaian 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

2.7 Pencapaian Hasil Pemeriksaan Pajak

Apabila kita melihat tujuan dari pemeriksaan pajak, kegiatan pemeriksaan 

diharapkan  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dalam 

memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan 

penerimaan Negara, khususnya dari sektor pajak.

Direktorat  Jenderal  Pajak  memiliki  target  dan  rencana  dalam  rangka 

meningkatkan  efisiensi,  efektivitas,  dan  kinerja  pemeriksaan  guna  mencapai 

tujuan  pemeriksaan  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak. 

Rencana dan strategi  penyelesaian pemeriksaan merupakan pedoman bagi para 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak dalam merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan dan mengendalikan 

pelaksanaan pemeriksaan.

Melalui penetapan rencana dan strategi penyelesaian pemeriksaan tersebut, 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak  diharapkan  dapat  segera  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan 

apabila  pelaksanaan  pemeriksaan  belum  sesuai  dengan  rencana  atau  terjadi 

penyimpangan dalam pelaksanaan pemeriksaan. 
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Oleh karena itu,  Kepala  Kantor  Wilayah Direktorat  Jenderal  Pajak dan 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memanfaatkan menu pada Sistem Informasi 

Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP) atau Modul Pemeriksaan pada Direktorat 

Jenderal  Pajak  untuk  melihat  target  penyelesaian  pemeriksaan  dalam,  jumlah 

Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  yang  diselesaikan  dan  tunggakan  Surat 

Perintah Pemeriksaan (SP2) pada setiap Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Sementara  itu  melalui  Surat  Edaran  Dirjen  Pajak  No.  02/PJ.04/2009 

tentang  Rencana  Dan  Strategi  Penyelesaian  Pemeriksaan  Tahun  2009,  Kepala 

direktorat jenderal pajak menetapkan adanya :

1. Fokus Pemeriksaan

Yang  dimaksud  dengan  fokus  pemeriksaan  tahun  2009  adalah  sasaran 

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dengan sektor usaha tertentu atau Wajib 

Pajak tertentu, yang menjadi sasaran utama pemeriksaan. Fokus pemeriksaan 

tahun 2009 dibagi dalam dua kelompok, yaitu fokus pemeriksaan nasional dan 

fokus pemeriksaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

a. Fokus Pemeriksaan Nasional

Fokus  Pemeriksaan  nasional  merupakan  sasaran  pemeriksaan  terhadap 

Wajib Pajak dengan sektor usaha tertentu atau Wajib Pajak tertentu, yang 

menjadi  sasaran utama pemeriksaan  secara  nasional  dalam tahun 2009. 

Fokus  pemeriksaan  nasional  terdiri  dari  dua  bagian  utama yaitu  Fokus 

pemeriksaan  terhadap  Wajib  Pajak  Badan  dan  Fokus  pemeriksaan 

terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Fokus Pemeriksaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

Fokus  pemeriksaan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak 

merupakan  sasaran  pemeriksaan sesuai  dengan  fokus  pemeriksaan 

nasional ditambah dengan Wajib Pajak dengan sektor usaha tertentu yang 

merupakan  kekhususan  dari masing-masing  Kantor  Wilayah  Direktorat 

Jenderal  Pajak,  yang  menjadi  sasaran  pemeriksaan  pada suatu  Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam tahun 2009. 

Fokus  pemeriksaan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  disusun 

berdasarkan  data  yang berasal  dari  masing-masing  Kantor  Wilayah 
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Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  juga  mempertimbangkan data  Produk 

Domestik  Regional  Bruto  (PDRB),  nilai  koreksi  hasil 

pemeriksaan, penerimaan  Pajak  Penghasilan,  audit  coverage  ratio,  dan 

pengaduan masyarakat.  Fokus  pemeriksaan  Kantor  Wilayah  Direktorat 

Jenderal  Pajak  ditetapkan  hanya terhadap  Wajib  Pajak  Badan  sehingga 

fokus  pemeriksaan  terhadap  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  tetap  mengacu 

pada fokus pemeriksaan nasional.

2. Target Penerimaan dan Penyelesaian Pemeriksaan

Target  penerimaan  merupakan  jumlah  penerimaan  pajak  yang  diharapkan 

dapat direalisasikan  dari  kegiatan  pemeriksaan  selama  tahun  2009.  Target 

penyelesaian  pemeriksaan  merupakan  jumlah  minimal  SP2  yang  harus 

diselesaikan oleh masing-masing UP2.

Target penyelesaian pemeriksaan secara nasional dalam tahun 2009 ditetapkan 

kurang lebih 68.000 SP2. Target tersebut ditetapkan berdasarkan data yang 

disampaikan oleh masing-masing Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak. 

Target penerimaan pada masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak dan target penyelesaian pemeriksaan pada masing-masing UP2 terdapat 

dalam Lampiran.  Target  penyelesaian  pemeriksaan  mencakup penyelesaian 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

penyelesaian pemeriksaan untuk tujuan lain, dengan urutan prioritas sebagai 

berikut:

a. Pemeriksaan Rutin SPT Lebih Bayar;

b. Pemeriksaan  Rutin  atau  Pemeriksaan  untuk  Tujuan  Lain,  yang  terkait 

dengan pemberian  NPWP  secara  jabatan,  penghapusan  NPWP, 

pengukuhan Pengusaha  Kena  Pajak,  atau  pencabutan  pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak;

c. Pemeriksaan  Khusus  atau  Pemeriksaan  untuk  Tujuan  Lain,  yang  batas 

waktu penyelesaian  pemeriksaannya  ditentukan  dalam  surat  instruksi 

pemeriksaan; dan
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d. Pemeriksaan  Rutin  selain  Pemeriksaan  Rutin  SPT  Lebih  Bayar  dan 

Pemeriksaan Rutin  untuk Tujuan Lain.

3. Strategi dan Jadwal Penyelesaian Pemeriksaan

Strategi dan jadwal penyelesaian pemeriksaan dalam tahun 2009 ditetapkan 

dalam Lampiran.  Strategi  dan  jadwal  penyelesaian  tersebut  menentukan 

besarnya persentase penyelesaian yang harus dicapai oleh masing-masing UP2 

per triwulan untuk tiap-tiap kriteria pemeriksaan.

Terhadap tunggakan pemeriksaan sebelum tahun 2009 sebagaimana terdapat 

pada kolom 7 Lampiran 1 s.d Lampiran 32, harus diselesaikan paling lambat 

pada akhir triwulan ketiga tahun 2009.

Tunggakan pemeriksaan  pada  akhir  tahun  2009  tidak  melebihi  30%  (tiga 

puluh persen) dari jumlah Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) yang terbit 

selama tahun 2009.

Untuk  kepentingan  manajemen  penyelesaian  pemeriksaan,  Kepala  Kantor 

Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak dapat  merelokasi  tenaga  fungsional 

pemeriksa pajak dari satu UP2 ke UP2 lainnya dalam wilayah kerjanya yang 

bersifat  bantuan sementara (ad hoc)  dan memberitahukan kepada Sekretaris 

Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Pemeriksaan dan 

Penagihan.

Selain itu, melalui SE Dirjen Pajak No. 18/PJ.22/2006, Direktorat Jenderal 

Pajak menetapkan adanya Key Performance Indicator Efisiensi Pemeriksaan. Key 

Performance Indicator tersebut adalah rumus untuk mengukur kinerja Pemeriksa 

Pajak dalam menyelesaikan pemeriksaan dalam suatu periode tertentu. Efisiensi 

pemeriksaan  dihitung  dengan  membandingkan  jumlah  Laporan  Pemeriksaan 

Pajak  (LPP)  yang  telah  diselesaikan,  dengan  jumlah  pemeriksaan  pada  awal 

tahun.

Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :
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Penjelasan dari rumus di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk  Kantor  Pelayanan  Pajak  adalah  jumlah  seluruh  pemeriksaan  yang 

selesai  diperiksa  selama  periode  pengukuran  dibandingkan  dengan  jumlah 

Pemeriksa pada KPP tersebut.

2. Untuk  Kantor  Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak  adalah  jumlah  seluruh 

pemeriksaan yang selesai diperiksa selama periode pengukuran dibandingkan 

dengan jumlah  Pemeriksa  pada  Kantor  Pemeriksaan  dan  Penyidikan  Pajak 

bersangkutan.

3. Untuk  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  jumlah  seluruh 

pemeriksaan yang selesai diperiksa selama periode pengukuran dibandingkan 

dengan  jumlah  Pemeriksa  pada  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak 

bersangkutan.

4. Periode pengukuran untuk KPI semester ganjil adalah Semester ganjil yang 

bersangkutan, sedangkan KPI semester genap adalah satu tahun penuh.


