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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang

dilaksanakan secara bertahap, berencana, dan berkesinambungan menurut arah

dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa

dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Sebagaimana tercantum dalam

pembukaan Undang-undang Dasar 1945, salah satu tujuan nasional Negara kita

adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia.

Demi kelancaran pembangunan nasional, diperlukan selain adanya peran

aktif dari seluruh rakyat Indonesia di dalam memanfaatkan modal dasar dan

faktor-faktor dominan yang dimiliki bangsa Indonesia, juga diperlukan adanya

dana yang tidak sedikit jumlahnya, baik yang bersumber dari dalam negeri

maupun luar negeri.

Penerimaan dari dalam negeri merupakan sumber penerimaan yang harus

dioptimalkan sesuai dengan asas kemandirian bangsa Indonesia.Penerimaan

dalam negeri terdiri dari penerimaan migas dan non migas. Migas adalah deposit

barang yang makin lama makin langka.Jadi penerimaan negara dari sektor migas

tidak dapat diharapkan stabil dan terus menerus.Penerimaan non migas sebagian

besar berasal dari hasil pungutan pajak-pajak yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM,

Bea materai, Bea masuk dan cukai.
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Sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama dalam

perkembangan harga di sektor migas, maka sumber penerimaan dari sektor pajak

merupakan salah satu alternatif potensial yang perlu dikembangkan dan

ditingkatkan.

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai

dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum

seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi

dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga

digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh

lapisan masyarakat.Setiap warga Negara mulai saat dilahirkan sampai dengan

meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang

semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.Dengan demikian jelas

bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan

dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga

melaksanakan fungsi direstribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai

kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya

lebih rendah.Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk

tercapainya fungsi redistribusi pendapatan dan fungsi budgeter.Sehingga pada

akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat

dikurangi secara maksimal.
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Bagi Negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin

maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak

merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan

pemerintah.Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena

dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini

merupakan hambatan dalam pemungutan pajak, baik yang disebabkan oleh

kondisi Negara dan masyarakat, maupun oleh usaha-usaha wajib pajak (yang

disadari atau tidak) mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan

Negara.

Perlawanan terhadap pajak ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk

mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal.Hal ini

dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan, baik karena kelemahan

peraturan pajak maupun sumber daya manusia (fiskus).

Salah satu usaha yang kini sedang digalakkan adalah upaya

penyempurnaan sistem pemungutan pajak atau disebut juga dengan istilah

reformasi perpajakan, yaitu perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan.

Tujuan dari penyempurnaan ini sebagaimana diuraikan oleh mantan

Menteri Keuangan Republik Indonesia, almarhum Bapak Radius Prawiro pada
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Sidang Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih

menegakan kemandirian kita dalam membiayai pembanunan nasional dengan

jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari luar negeri,

khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan Negara melalui perpajakan dari

sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas alam.

Reformasi pajak yang dilakukan melahirkan beberapa undang-undang

pajak yang baru seperti Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak

Pertambahan Nilai, Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan, Bea Materai dan lain-lain. Undang-undang ini dilengkapi dengan

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur

Jenderal Pajak untuk pedoman pelaksanaan undang-undang.

Reformasi Perpajakan di Indonesia telah dilakukan pertama kali pada

tahun 1983 dimana saat itu terjadi reformasi atau perubahan system mendasar atas

pengelolaan perpajakan Indonesia dari system Official Assessment ke sistem Self

Assessment, yaitu Wajib Pajak bertanggung jawab atas segala pembukuan atau

pencatatan yang diperlukan untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang

dilakukannya dalam Surat Pemberutahuan (SPT). Wajib pajak menetapkan sendiri

jumlah Pajak yang terutang dengan cara mengalihkan tarif orisinil dengan Dasar

Pengenaan Pajaknya, kemudian memperhitungkan berapa besar pajak yang telah

dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan istilah Kredit Pajak, yang akan

menghasilkan pajak yang Kurang Bayar atau Nihil Bayar atau Lebih Bayar.



5

Perubahan sistem ini bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara

Aparat Pajak dengan Wajib Pajak yang sebelumnya dikhawatirkan dapat

menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari atau mengurangi

kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan.Adanya sistem self

assessment juga yaitu agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji

kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya

penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu Negara (Euphrasia Susy

Suhendra, 2010).

Dengan sistem pemungutan pajak self assessment, maka memungkinkan

terjadinya penyelewengan atau penggelapan pajak oleh Wajib Pajak, sehingga

dituntut kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya.

Oleh karena itu, pemeriksaan pajak mempunyai peranan penting dalam

mengontrol dan mencegah penyelewengan atau penggelapan pajak. Pasal 1, angka

24 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan memberikan batasan tentang pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan

untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan

lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelola Perpajakan

Indonesia yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik
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Indonesia, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan dan

pembinaan terhadap wajib pajak dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan,

sehingga Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan

agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku. Hal ini disadari sangat penting karena adanya kecenderungan

penurunan penerimaan Negara dari sektor migas akibat diberlakukannya kuota

minyak dunia yang berimbas pada penurunan produksi minyak dalam

negeri.Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan Negara melalui sektor pajak,

dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban

perpajakannya dengan baik.Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara

ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang

baik.Dan untuk mewujudkannya maka Dirjen Pajak melakukan peningkatan

terhadap Good Governance dan pelayanan prima (Service Excellent) dalam

pengelolaan administrasi perpajakan.Good governance merupakan penerapan

sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan

memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Sebagai salah satu unit pelaksananya dilakukan oleh Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) sebagai instansi vertikal dari Direktorat Jendral Pajak yang terdapat

di setiap daerah.Dalam implementasinya ada 3 jenis KPP modern, yaitu KPP

Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama. Jenis pajak yang dikelola yaitu

dalam kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan

(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Bea Materai, PBB, dan BPHTB.
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Pada Table 1.1 dapat dilihat perkembangan dan kepatuhan Wajib Pajak

Badan pada KPP Pratama Sumedang dari tahun 2009 sampai 2013.

Table 1.1

Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sumedang

Tahun
Wajib Pajak Badan

Terdaftar

Wajib Pajak Badan yang

Menyampaikan SPT Tahunan
Tingkat kepatuhan (%)

2009 2.122 729 34,35 %

2010 2.416 758 31,37 %

2011 2.879 781 27,12 %

2012 3.374 1.065 31,56 %

2013 3.945 479 12,14 %

Rata-rata 27,30 %

Sumber: KPP Pratama Sumedang, 2014.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan tingkat kepatuhan

Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Sumedang. Rata-rata tingkat kepatuhan

Wajib Pajak Badan dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 27,30 %. Hasil tersebut

masih terbilang sangat kurang untuk tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam

rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis

perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pemeriksaan Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban

Perpajakan” studi kasus pada Kantor Pelauanan Pajak (KPP) Pratama

Sumedang.
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1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat di

identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh staff pemeriksa

pajak dari KPP Pratama Sumedang.

2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi

kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Sumedang.

3. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kepatuhan Wajib Pajak Badan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak yang dilaksanakan oleh staff

pemeriksa pajak di KPP Pratama Sumedang.

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi

kewajiban perpajakan pada KPP Sumedang.

3. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap

tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban

perpajakan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian

sarjana pada Jurusan Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi Universitas

Widyatama.
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2. Bagi organisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dan masukan bermanfaat bagi pencapaian

tingkat kepatuhan Wajib Pajakdalam memenuhi kewajiban perpajakan

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang.

3. Bagi pihak lain yang berminat melakukan penelitian dapat digunakan

sebagai kajian yang lebih mendalam untuk menyempurnakan

penelitian ini dan untuk menambah pengetahuan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Sumedang Jalan Ibrahim Adjie No.372 Bandung.




