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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, sebenarnya Indonesia memiliki berbagai

macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Hal ini dikarenakan pajak

merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan

penerimaan langsung yang segera bisa diolah untuk pembiayaan berbagai macam

keperluan negara (Listyaningtyas, 2012). Kontribusi penerimaan pajak terhadap

penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring

dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan

negara (Munari, 2005:120). Dibawah ini adalah data tentang penerimaan pajak

yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik

Indonesia.(http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286, 28/09/2015)

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara  2010-2014

( Milyar Rupiah )

Sumber Penerimaan 2010 2011 2012 2013 2014

1. Penerimaan Perpajakan 723.307 873.874 980.518 1.148.365 1.310.219

a. Pajak Dalam Negeri 694.392 819.752 930.862 1.099.944 1.256.304

1. Pajak Penghasilan 357.045 431.122 465.070 538.760 591.621

2. PPN 230.065 277.800 337.584 423.708 518.879

3. PBB 28.581 29.893 28.969 27.344 25.541
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4. BPHB 8.026 -1 0 0 0

5. CUKAI 66.166 77.010 95.028 104.730 114.284

6. Pajak Lainnya 3.969 3.928 4.211 5.402 5.980

b. Pajak Perdagangan

International

28.915 54.122 49.656 48.421 53.915

1. Bea Masuk 20.017 25.266 28.418 30.812 33.937

2. Pajak Ekspor 8.898 28.856 21.238 17.609 19.978

2. Penerimaan bukan

Pajak

268.942 331.472 351.805 349.156 350.930

a. Penerimaan SDA 168.825 213.823 225.844 203.730 198.088

b. Bagian  Laba

BUMN

30.097 28.124 30.978 36.456 37.000

c. PNPB Lainnya 59.429 69.361 73.459 85.471 91.083

d. Pendapatan BLU 10.591 20.104 21.704 23.499 24.759

Jumlah Total 992.249 1.205.346 1.332.323 1.497.521 1.661.149

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Periode 2010-2014

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahun nya terjadi

peningkatan penerimaan pajak. Pada tahun 2010 sebesar Rp 723.307 milyar, tahun

2011 Rp 873.874 milyar, tahun 2012 Rp 980.518 milyar, tahun 2013 Rp

1.148.365 milyar dan tahun 2014 Rp 1.310.219 milyar. Untuk lebih

memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah

kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar
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pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang

harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-

faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor-faktor yang

dapat mempengaruhi penerimaan pajak di antaranya pemerintah, petugas pajak

(fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya

mengoptimalkan penerimaan pajak (Fouktone, 2007: 3).

Di Indonesia penerimaan pajak memberikan konrtibusi yang cukup besar

pada penerimaan negara yaitu dengan persentase rata-rata diatas 70%. Hal ini

dapat dilihat pada data sebagai berikut :

Tabel 1.2

Kontibusi Penerimaan Pajak Terhadap Penerimaan Negara

Tahun 2010 - 2014

(TriliunRupiah)

Tahun Pendapatan Negara Penerimaan Pajak Persentase
2010 Rp 995,3 triliun Rp 723,3 triliun 72,67%
2011 Rp 1.210,6 triliun Rp 873,9 triliun 72,18 %
2012 Rp 1.338,1 triliun Rp 980,5 triliun 73,27 %
2013 Rp 1.502,0 triliun Rp 1.148,4 triliun 76,45 %
2014 Rp 1.667,1 triliun Rp 1.280,4 triliun 76,80 %

Sumber : Nota Keuangan dan APBN 2014 (data diolah kembali)

Walaupun peran penerimaan pajak terhadap APBN itu besar, tetapi pada

kenyataanya realisasi penerimaan pajak tidak dapat memenuhi dari target yang

semula direncanakan. Seperti apa yang diberitakan oleh (www.Okezone.com,

diakses 5 Oktober 2015) dengan judul “Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir

Tak Capai Target” yang diberitakan pada Senin, 23 Maret 2015 - 17:06 wib,
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dengan data sebagai berikut.Data Litbang Okezone, berikut target dan realisasi

penerimaan pajak lima tahun terakhir, Senin (23/3/2015)

Tabel 1.3

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Berjalan

Tahun 2009 s.d 2014

(TriliunRupiah)

Tahun Target Realisasi %
2009 Rp652 triliun Rp620 triliun 95,10%
2010 Rp743 triliun Rp723 triliun 97,30%
2011 Rp879 triliun Rp874 triliun 99,40%
2012 Rp1.016 triliun Rp981 triliun 96,40%
2013 Rp1.148 triliun Rp1.077 triliun 93,80%
2014 Rp1.246 triliun Rp1.143 triliun 91,70 %

Sumber: Data Litbang Okezone

Apalagi pada saat ini, pendapatan pajak pada quartal 1 tahun 2015 tidak

mencapai target. Faktor kepatuhan wajib pajak dinilai menjadi penyebab utama

tak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu karena masih kurangnya kesadaran

OP/Badan yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tetapi tidak

mendaftarakan diri sebagai WP untuk mendapatkan NPWP. Hal itu senada seperti

yang diucapkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada saat ia

melaporkan penerimaan pajak triwulan I 2015 kepada Presiden Joko Widodo.

Seperti yang diberitakan oleh (http://www.republika.co.id/, diakses 27 September

2015)

Pada tahun 2015 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak

mengeluarkan kebijakan berupa sunset policy jilid 2/ Tahun Pembinaan Wajib

Pajak. Kebijakan sunset policy ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan
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kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan

dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sunset

policy, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib

pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Fitriyani dan Wiwik,

2009: 89). Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor

Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk

mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak

yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk

melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

PPh 1984 dan perubahannya.Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Casavera, 2009: 4).

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak

disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan

pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat

tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib

pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan,

kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib

pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas
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kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan

pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara

benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Setiawan, 2007: 59).

Dirjen pajak berupaya membuat wajib pajak secara sukarela membayar

pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan semakin

banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak

fasilitas pajak yang dapat dipergunakannya. Terjadinya kehilangan potensial

akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal juga dapat diatasi. Untuk

menghadapi kemungkinan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan

diimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya

kepemilikan NPWP.

Pembayaran pajak dapat diketahui dan dikejar dari setiap SPT yang

disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Oleh karena dalam UU PPh terbaru,

pemerintah melalui Dirjen Pajak berupaya menjaring wajib pajak agar semakin

banyak memiliki NPWP. Jumlah pemilik NPWP tahun 2012 dan 2013 yaitu

sebesar 10.682 juta dan 14.083 juta (Vivanews, 22/6/2013). Direktorat Jenderal

Pajak mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia per 30 September 2013 mencapai

18.774 juta NPWP (Vivanews, 8/10/2013). Sedangkan pemilik NPWP mencapai

19.410 juta wajib pajak per 28 Februari 2014 (KabarBisnis.com, 8/4/2014).

Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah pemilik NPWP mencapai 22.890 juta

(pajak.go.id, 30/5/2015).
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Menurut Norman dalam Salip (2006: 63), pemeriksaan pajak memberikan

pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban

perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang

diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib

pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya.

Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang

berkesinambungan terhadap wajib pajak.Selain itu seringkali wajib pajak dengan

sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu

untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun

pemungutan pajak menganut sistem self assessment akan tetapi dalam rangka

pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban

perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan

ketetapan pajak. Ketetapan pajak  merupakan komponen official assessment. Surat

Ketetapan Pajak adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan

pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya

sanksi serta pajak yang terutang.

Adapun pemeriksaan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di

kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian

maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri

oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak. Surat Pemberitahuan Pajak

disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT

Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan
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penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang

disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan

kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum

lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan

dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba,

2012 www. bisnis. com /articles/wajib-pajak-jabar-kejar-tingkat-kepatuhan-

lewat-spt, diakses pada tanggal 20 September 2015)

Pada tahun 2012 konsultan pajak PT Mutiara Virgo, Hendro Tirtawijaya

ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus korupsi pajak yang melibatkan

Dhana Widyatmika. Hendro memiliki keterkaitan dengan tersangka Direktur

Utama PT Mutiara Virgo Johnny Basuki (JB) dan Herly Isdiharsono (HI), rekan

Dhana di Direktorat Pajak, tepatnya di KPP Kebon Jeruk. Hendro berasal dari PT

Ditax Management Resolusindo. Dalam dakwaan Dhana di Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi disebutkan bahwa ia bersama rekan satu perusahaannya Zemmy

Tanumihardja berpura-pura sebagai konsultan pajak PT Mutiara Virgo. Hendro

lalu bekerja sama dengan Herly untuk membantu mengurangi nilai pajak yang

harus dibayarkan perusahaan Johny pada negara. Ia bertugas melakukan negosiasi

dengan tim pemeriksa pajak yang diwakili oleh Herly. Atas negosiasi ini, Johny

membayarkan fee untuk petugas pajak yang membantu mengurangi pajaknya.

Semua uang Johnny digelontorkan melalui Hendro dan diberikan pada Herly

untuk dibagi-bagikan. Termasuk untuk Dhana, meskipun pria asal Malang itu

bekerja di KPP Pancoran. Dhana mendapat jatah Rp 3,4 miliar saat itu. Namun,

dalam dakwaannya memang tak dijelaskan mengapa ia turut menikmati gratifikasi
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dari Johny, padahal ia bekerja di KPP yang berbeda. Mantan pegawai Direktorat

Jenderal Pajak Dhana Widyatmika dituntut hukuman 12 tahun penjara. Selain

hukuman penjara, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diminta

menjatuhi hukuman membayar denda Rp 1 miliar dan subsider kurungan enam

bulan (JPNN.Com, 10/7/2012).

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha

untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan

pajak secara lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran

pajaknya (Ginting, 2006: 12). Penagihan pajak dilakukan karena masih

banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga

diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat

mengikat dan memaksa. Perkembangan jumlah tunggakan pajak secara nasional

dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan

jumlah ini masih belum diimbangi dengan kegiatan pemenuhannya. Tunggakan

pajak pada tahun 2014 menunjukkan 26 Trilyun rupiah, termasuk didalamnya 10

Trilyun rupiah tunggakan pajak dari tahun sebelumnya. ( Mochamad Tjiptardjo:

2011). Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa. Menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 yang

dimaksud dengan penagihan pajak adalah:

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita”.
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Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang penagihan

pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undan-

undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan

penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib

pajak termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat

meningkatkan penerimaan pajak.

Mengacu pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak

dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama di sebagian wilayah Bandung ini. Dengan menggunakan beberapa

variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat

memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kewajiban

kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan

pajak. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh

Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak

terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Bandung Karees dan KPP Pratama Bandung Tegallega)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak

(NPWP) terhadap penerimaan pajak

2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
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3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

4. Bagaimana pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah, untuk

mengetahui pengaruh :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak

2. Pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak

3. Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

4. Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap

penerimaan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah

diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman

lebih terhadap materi yang didapat serta untuk menambah wawasan tentang

perpajakan

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
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Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai

bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan

penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

3. Peneliti Selanjutnya

Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal

kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak,

dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau

kondisi yang yang sebenarnya terjadi di lapangan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di KPP Pratama

Bandung Karees dan KPP Pratama Bandung Tegallega. Adapun waktu

pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan September 2015 sampai dengan

Desember 2015.


