
    

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

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 dari luar negeri. 

Penerimaan dari dalam negeri merupakan sumber penerimaan yang harus 

dioptimalkan sesuai dengan asas kemandirian bangsa Indonesia. Penerimaan 

dalam negeri terdiri atas penerimaan yang berasal dari migas dan non migas. 

Migas adalah deposit barang modal yang makin lama makin langka. Jadi 

penerimaan negara dari sektor migas tidak dapat diharapkan stabil dan terus-

menerus. Sedangkan penerimaan non migas sebagian besar berasal dari hasil 

pungutan pajak-pajak negara yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea 

Meterai, Bea masuk dan cukai. 

Sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi terutama dalam 

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

merupakan salah satu alternatif potensial, yang perlu dikembangkan dan 

ditingkatkan. Salah satu usaha yang kini sedang digalakkan adalah upaya 

penyempurnaan sistem pemungutan pajak atau disebut juga dengan istilah 

reformasi perpajakan, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan menertibkan 



    

 

serta membina aparat perpajakan. Reformasi perpajakan diprioritaskan kepada 

modernisasi jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan 

tercapainya : Pertama, tingkat kepatuhan sukarela tinggi; Kedua, kepercayaan 

terhadap administrasi perpajakan tinggi; Ketiga, produktivitas aparat perpajakan 

yang tinggi. Semua tujuan diarahkan untuk kelancaran pembangunan nasional, 

setidaknya dapat menutup defisit penerimaan dari sektor migas apabila harga di 

pasaran dunia mengalami penurunan.  

Organisasi pemerintah yang bertugas melakukan pungutan pajak adalah 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan 

Republik Indonesia. Dan sebagai salah satu unit pelaksananya dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagi instansi vertikal dari Direktorat Jenderal 

Pajak yang terdapat disetiap daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan 

kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), 

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

dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). 

Di Indonesia sistem pemungutan pajak bagi para Wajib Pajak 

menggunakan “Self Assessment System”, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 

KUP (UU No. 6 tahun 1983) sebagaimana telah diubah terakhir dengan (UU No.  

28 tahun 2007) bahwa : “Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak 

menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak”. Artinya Wajib Pajak diberi 

tanggung-jawab untuk menghitung, menetapkan pajak yang harus dibayar, 

mengisi, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terutang kepada kas 

negara.  

Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif, sedangkan fiskus tidak ikut 

campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang, kecuali Wajib Pajak 

melanggar ketentuan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan, baik 

sanksi administrasi maupun sanksi pidana setelah melalui pemeriksaan pajak yang 

dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang. Dengan sistem pemungutan pajak 

self assessment, maka memungkinkan terjadinya penyelewengan/ penggelapan 



    

 

pajak oleh Wajib Pajak. Sehingga dituntut kesadaran dari Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Oleh karena itu pemeriksaan pajak memegang peranan yang sangat 

penting dalam mengontrol penyelewengan / penggelapan perpajakan. Tujuan 

utama pemeriksaan pajak adalah sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak, apakah 

sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Tanpa adanya pemeriksaan pajak, maka fiskus akan 

sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan pajak 

bukan sekedar menerbitkan surat ketetapan pajak, apalagi demi kepentingan kas 

negara. Produk dari pemeriksaan pajak adalah banyak tergantung dari temuan 

sampai dimana kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh 

Wajib Pajak. 

Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum tentang tata cara 

perpajakan yang lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan, bahwa 

pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 

mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Yang melakukan pemeriksaan pajak atau disebut pemeriksa pajak 

adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak/ tenaga ahli 

yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab 

untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.  

Dalam praktek perpajakan yang sehat, pemeriksaan tidak lagi dipandang 

sebagai sesuatu hal yang menakutkan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan : Pertama, meningkatkan profesionalisme petugas melalui 

pendidikan pemeriksaan perpajakan yang berkelanjutan dan komprehensif. Kedua, 

meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa, sehingga dapat 

menghilangkan image menakutkan. Ketiga, melakukan sosialisasi perpajakan 

secara luas kepada Wajib Pajak. Dengan terlaksananya praktek pemeriksaan pajak 

yang baik, maka diharapkan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya.  



    

 

Untuk mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang 

dan pelaksanaan pembayaran yang telah dilaksanakan sendiri oleh Wajib Pajak, 

maka kepada Wajib Pajak diharuskan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan 

menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-

undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang- 

undang N0. 17 Tahun 2000 Pasal 25 ayat 1 yaitu bahwa besarnya angsuran pajak 

dalam pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk 

setiap bulannya sekali adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan 

PPh tahun berjalan yang lalu, dikurangi dengan PPh yang dilunasi dengan PPh 

yang dipotong dan / atau dipungut serta, PPh yang dibayar atau terutang di Luar 

Negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, 22, 23, 24, 

dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

Kantor Pelayanan Pajak memiliki fungsi antara lain, melakukan 

pemeriksaan pajak, yaitu mengumpulkan dan mengolah data pajak dan atau 

keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan, serta penggalian potensi pajak dan estimasi Wajib Pajak. 

(Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 94/KMK.01/1994, Pasal 

166 tentang struktur organisasi KPP yang termasuk tipe A tertanggal 29 Maret 

1994). Seksi yang bertanggung jawab adalah seksi teknis, dalam penelitian ini 

penulis lebih memfokuskan pada Pajak penghasilan terutama pada Pajak 

penghasilan badan maka yang bertanggung jawab adalah seksi PPh Badan. Pajak 

penghasilan tersebut diatur dalam Undang-Undang RI No.7 tahun 1983 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2000. 

dalam prakteknya hampir semua sistem perpajakan di dunia mengatur 

kemungkinan dapat dilakukannya penelitian dan pemeriksaan laporan perpajakan 

Wajib Pajak, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Surat Pemberitahuan (SPT) 

baik yang bersifat tahunan (SPT Tahunan), maupun yang bersifat bulanan (SPT 

Masa). Penelitian dan pemeriksaan SPT Pajak tersebut nantinya akan dapat 

mengungkap seberapa besar kekeliruan-kekeliruan maupun penyimpangan-

penyimpangan yang ada. Dengan kata lain, untuk melihat apakah SPT yang 



    

 

disampaikan oleh Wajib Pajak sesuai dengan persyaratan perpajakan yang 

berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas pajak akan menyampaikan 

pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari 

pajak yang telah dilaporkannya.  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, penulis merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut yang akan 

disusun menjadi sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : 

“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM 

MEMENUHI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN 

SEBELUM DAN SESUDAH PEMERIKSAAN PAJAK”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

penghasilan (PPh) badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak. 

2. Apakah terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan yang signifikan sesudah dilakukan 

pemeriksaan pajak. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajak penghasilan (PPh) badan sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan 

pajak. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan yang signifikan pada tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) 

badan sesudah pemeriksaan pajak. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 



    

 

1. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

akuntansi dan pemecahan masalah akuntansi khususnya mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Badan. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai 

pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Bandung Bojonagara. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

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

pada jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 

2. Bagi organisasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan masukan bermanfaat bagi pencapaian tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPh Badan 

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  Bandung Bojonagara. 

3. Bagi pihak lain yang berminat melakukan penelitian dapat digunakan 

sebagai kajian yang lebih mendalam untuk menyempurnakan penelitian 

ini. 

4. Bagi masyarakat pada umumnya, untuk menambah pengetahuan tentang 

pajak penghasilan badan UU RI No. 17 tahun 2000 dan pentingnya pajak 

bagi pembangunan nasional. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial, relative stabil 

dan mandiri. Pemerintah sendiri telah mengaturnya dalam pasal 23 Undang-

Undang Dasar 1945, terutama pada ayat 2 yang berbunyi : “Segala pajak untuk 

keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Menurut buku hukum pajak 

karangan Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas yang mengutip pernyataan 

Rochmat Soemitra, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 



    

 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 

jasa timbal balik (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. Dari pengertian pajak tersebut dapat 

disimpulkan bahwa 5 unsur yang melekat dalam pengertian pajak, adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang. 

2. Sifatnya dapat dipaksakan. 

3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh 

pembayar pajak. 

4. Pungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), dan 

5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 

Untuk itu pemerintah bersama-sama dengan DPR membuat Undang-

Undang Perpajakan, yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 1983 yang mengatur 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (KUP) memuat petunjuk dan pedoman atau tata cara, 

baik bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, maupun bagi 

aparat pajak dalam melaksanakan tugas melayani administrasi perpajakan bagi 

Wajib Pajak. Pajak sifatnya dapat dipaksakan, maksudnya bila utang pajak tidak 

dibayar maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan unsur 

pemaksaan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan, 

sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukan jasa timbal 

balik tertentu, akan tetapi sebelum sampai pada tahap itu, aparat pajak biasanya 

melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak tertentu untuk 

menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Salah satu tindakan untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya adalah dengan dilakukannya pemeriksaan 

pajak (tax audit). Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UU RI No. 28 tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku, yaitu : 



    

 

“Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan”. 
 
Menurut Sophar Lumbantoruan, pemeriksaan pajak (tax audit) adalah : 
 
“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data 
dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan”.  
 

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh 3 unit di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak yaitu : 

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) 

2. Kantor Wilayah (Kanwil) 

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) : - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

     - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 

Pada dasarnya tidak seorang pun yang senang membayar pajak karena 

pajak masih dianggap menjadi sesuatu yang menakutkan dan perlu dihindari. 

Apalagi pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung bagi 

pembayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar 

pajak terutangnya sekecil mungkin (tax avoidance) selama tidak melanggar 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Atau berusaha untuk menyelundupkan 

atau menggelapkan pajak terutangnya walau secara ilegal (tax evasion). 

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-39/PJ.53/2002 tanggal 23 Juli 

2002, diberikan urutan ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan adalah 

sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan; 

b. Wajib Pajak dengan sengaja menyalahgunakan / menggunakan dengan 

tanpa hak NPWP; 

c. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT; 

d. Wajib Pajak menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak 

lengkap/melampirkan keterangan yang tidak benar; 



    

 

e. Wajib Pajak dengan sengaja memperlihatkan pembukuan catatan / 

dokumen lain yang palsu / dipalsukan seolah-olah benar; 

f. Wajib pajak dengan sengaja tidak bersedia meminjamkan pembukuan 

catatan/dokumen lainnya. 

Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu 

fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor 

perpajakan melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak. 

Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada pemeriksaan pajak PPh 

Badan, yang merupakan salah satu jenis pajak yang memberi kontribusi terbesar 

kepada penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak ini dikenakan pada keuntungan 

yang diperoleh suatu badan hukum dalam suatu periode tertentu. Pajak 

penghasilan tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1983, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17ahun 2000 

pembayaran pajak penghasilan pasal 25 badan dilakukan secara rutin selama 

periode pajak bulan demi bulan, yang dimulai dari bulan April sampai dengan 

bulan April tahun berikutnya.  

Berdasarkan Kumpulan Peraturan Perpajakan Seri Pemeriksaan Tahun 

2000, ruang lingkup pemeriksaan yang berdasarkan pada sistem kriteria seleksi 

meliputi  pemeriksaan sederhana kantor (PSK), pemeriksaan sederhana lapangan 

(PSL), dan pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) hanya mencakup pemeriksaan sederhana, yaitu dalam 

ruang lingkup PSK dan PSL. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada 

pajak penghasilan badan. Seksi yang bertugas melakukan pemeriksaan PPh badan, 

dilaksanakan oleh Seksi PPh Badan. 

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, dapat dilihat pada Ketentuan Umumnya dan 

Tata Cara Perpajakan UU RI No 28 tahun 2007, yaitu : 

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan material. 

2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan formal. 

Dengan adanya pemeriksaan pajak, fiskus dapat menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta tujuan lain dalam rangka 



    

 

melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Diharapkan 

pemeriksaan pajak dapat memberikan dampak pada kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, dengan tetap mengacu pada 

profesionalisme kerja pemeriksa pajak, sesuai dengan tata cara pemeriksaan di 

bidang perpajakan.  

Adapun kriteria Wajib Pajak patuh dimuat dalam Ketentuan Umumnya 

dan Tata Cara Perpajakan UU RI No 28 tahun 2007 pasal 17 C (2), dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 serta membahas mengenai definisi 

dan kriteria Wajib Pajak patuh. 

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan / 

kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor 

1/PJ/2008 Wajib Pajak patuh adalah seperti berikut : 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 

2 tahun terakhir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak. 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di  

bidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. 

d. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat 

“wajar tanpa pengecualian” atau dengan pendapat “wajar dengan 

pengecualian” sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi 

laba rugi fiskal. 

e. Dalam hal laporan keuangan di audit oleh akuntan publik atau BPKP 

maka laporan audit harus : 

1 Disusun dalam bentuk panjang (long form report), dan 

2 Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. 

f. Dalam hal laporan keuangan tidak di audit oleh akuntan publik, maka 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai 



    

 

Wajib Pajak kriteria tertentu (Wajib Pajak patuh) sepanjang memenuhi 

persyaratan sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas serta syarat 

lainnya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

g. Permohonan di atas diajukan kepada Direktorat Jenderal Pajak paling 

lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir. 

h. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi 

persyaratan atau kriteria Wajib Pajak patuh setiap bulan Januari. 

i. Wajib Pajak patuh di atas, tidak dapat diberikan pengembalian 

pendahuluan kelebihan pajak apabila : 

1 Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan penyidikan tindak pidana 

di bidang perpajakan, 

2 Dalam suatu masa pajak PPN ternyata tidak memenuhi kriteria 

Wajib Pajak patuh sejak masa pajak yang bersangkutan. 

j. Wajib Pajak patuh yang mengajukan permohonan restitusi pajak, tetapi 

tidak menghendaki diberikan restitusi pendahuluan dapat menyatakan 

keinginannya dalam surat tersendiri sebagai lampiran SPT yang 

bersangkutan. 

k. Permohonan restitusi kelebihan pajak huruf j di atas diproses sesuai 

dengan pasal 17 B. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyusun 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 

“Terdapat peningkatan yang signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan sesudah 

pemeriksaan pajak”. 

 Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Franciska Dewi A. (BXA 02079) 

Sarjana Program Studi Akuntansi Universitas Padjadjaran lulusan tahun 2005 

dengan judul  “Analisis Perbandingan Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan 

Badan Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Khusus” (Studi kasus pada KPP 

Bandung Karees). Dalam hal ini perbedaannya terletak pada subjek yang diteliti, 

subjek yang diteliti adalah kepatuhan Wajib Pajak dan perbedaan selanjutnya 



    

 

terletak pada objek yang diteliti. Objek yang diteliti adalah KPP Bandung 

Bojonagara 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu hal yang amat penting karena metode 

penelitian membantu si penulis tentang urutan-urutan bagaimana penelitian 

dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif 

komperatif. Metode deskriptif komperatif adalah suatu metode yang berusaha 

menyajikan, menganalisis, dan membuat perbandingan sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas dan pasti mengenai tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan sebelum dan 

sesudah pemeriksaan Pajak. 

Alasan pemilihan metode penelitian deskriptif ini adalah karena metode ini 

berusaha untuk meneliti suatu objek penelitian dengan mencari dan menemukan 

fakta-fakta yang ada, serta metode ini tidak terbatas hanya pada pengumpulan data 

tetapi juga meliputi analisis dan pengertian tentang data yang telah dikumpulkan 

tersebut.dalam penelitian ini dilakukan pendekatan deskriptif komperatif, 

penelitian ini ditujukan untuk melakukan perbandingan hasil pengukuran tingkat 

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) 

badan sebelum dan sesudah pemeriksaan Pajak. Hasil penelitian tersebut 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa 

yang akan datang. 

 Penelitian ini direncanakan akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP)   Pratama Bandung Bojonagara. Untuk melaksanakan penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan 

meninjau atau meneliti secara langsung perusahaan yang menjadi objek 

penelitian, sehingga diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Kegiatan 

yang dilakukan untuk melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang 

di perusahaan untuk memperoleh data yang diperlukan. 



    

 

Data yang dikumpulkan dengan cara : 

a. Pengamatan (observasi) adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengamati dan memahami berbagai gejala yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

b. Wawancara (interview) adalah cara mengumpulkan data dengan 

wawancara terhadap berbahai pihak yang berhubungan langsung 

dengan masalah yang diteliti. 

2.  Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai dasar dan 

pedoman yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian ini. Data 

sekunder ini diperoleh dengan membaca dan mempelajari literatur- literatur, 

karya-karya ilmiah, buku-buku dan catatan-catatan kuliah yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh pemahaman yang lebih 

mendasar tentang masalah tersebut. 

 

1.6.1  Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: 

a. Penetapan populasi dan sampel,  

b. Pengumpulan data,  

c. Operasionalisasi variabel,  

d. Analisis data,  

e. Pengujian hipotesis, dan  

f. Penarikan kesimpulan 

 

1.6.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel ini diperlukan untuk menentukan jenis yang 

terkait dalam penelitian ini. Sesuai dengan judul skripsi yang penulis ajukan yaitu 

“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan Sebelum dan Sesudah Pemeriksaan Pajak”, maka 



    

 

penulis menggunakan dua variabel bebas dalam penelitian ini. Variabel bebas, 

disebut juga variabel berpengaruh (Independent Variable), adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel lain yang tidak terbatas, dengan kata lain variabel bebas 

adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel tidak bebasnya.  

Penelitian ini menggunakan rata-rata dari dua variabel bebas. Variabel 

bebas yang pertama yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan sebelum pemeriksaan pajak dan diberi 

simbol X1, variabel bebas yang kedua yaitu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan sesudah pemeriksaan pajak 

dan diberi simbol X2 . 

 

1.6.3 Rancangan Pengujian Hipotesis 

Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk menentukan apakah jawaban 

teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis didukung oleh fakta yang 

dikumpulkan dan dianalisis dalam proses pengujian data. Teknik analisis data 

dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini, statistik 

yang digunakan untuk analisis data adalah statistik desktiptif dimana statistik ini 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum.  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability 

sampling yaitu suatu teknik yang memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap 

unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dan termasuk kepada 

jenis proportionate stratified random sampling dimana teknik ini digunakan bila 

populasi mempunyai anggota tidak homogeny dan berstrata secara proporsional. 

 

1.6.4 Penetapan Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dan dibuktikan dari penelitian ini merupakan 

hipotesis komparatif, yang berkaitan dengan ada tidaknya perbedaan yang 



    

 

signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

penghasilan (PPh) badan sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak, dimana 

hipotesis nol (H0 ) merupakan hipotesis yang menunjukan ada tidaknya perbedaan 

yang signifikan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajak penghasilan (PPh) badan sebelum dan sesudah pemeriksaan pajak, 

sedangkan hipotesis alternatif (H1) merupakan hipotesis tandingan yang diajukan 

penulis. 

Perumusan Ho dan Ha adalah sebagai berikut : 

H 0  = tidak terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan yang signifikan sesudah 

pemeriksaan pajak. 

H 1  =  terdapat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajak penghasilan (PPh) badan yang signifikan sesudah pemeriksaan pajak. 

 

 Sebagaimana telah dikemukakan di atas, hipotesis penelitian yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah : 

10 µ=H 1 µ≥ 2 

µ=1H 1<µ 2 

Dimana µ 1 =   tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

penghasilan (PPh) badan sebelum pemeriksaan pajak. 

              µ 2 =   tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak 

penghasilan (PPh) badan sesudah pemeriksaan pajak. 

 

1.7     Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam rangka penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat 

menempuh Ujian Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Widyatama, 

penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung 

Bojonagara yang berlokasi di Jl. Asia Afrika 114 Bandung. Adapun waktu 

penelitian dimulai pada bulan November 2008 sampai dengan selesai. 

 


