
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Perpajakan 

2.1.1 Definisi dan Unsur Perpajakan 

Definisi atau Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (1974 : 

8), “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Negara untuk 

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving 

yang merupakan sumber utama yang mebiayai public investment”. 

Menurut Soeparman (1964), “pajak adalah iuran wajib, berupa uang 

atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam 

mencapai kesejahteraan umum”. 

Menurut Smeets (1951) :”pajak adalah prestasi kepada pemerintah 

yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa 

adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan secara individual; maksudnya 

adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur 

–unsur sebagai berikut : 

1) Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 

2) Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3)   Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 



 

4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, surplus tersebut 

dipergunakan untuk membiayai public investment. 

5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu 

fungsi mengatur. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak ada dua, seperti yang tertulis dalam buku hukum pajak 

yang ditulis oleh Erly Suandy (2011 : 12), yaitu : 

1) Fungsi Budgetair / financial yang memasukan uang sebanyak – 

banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai 

pengeluaran – pengeluaran Negara. 

2) Fungsi Regulerent / fungsi mengatur yaitu pajak digunakan sebagai 

alat untuk mengatur masyarakat di bidang ekonomi, social maupun 

politik dengan tujuan tertentu. 

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak 

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu 

tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, 

maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak 

menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi 

persyaratan yaitu: 

1.    Pemungutan pajak harus adil 

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk 

menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam 

perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. 



 

Contohnya: 

a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. 

b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat 

sebagai wajib pajak. 

c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan 

berat ringannya pelanggaran. 

2.    Pengaturan pajak harus berdasarkan UU 

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan 

yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu: 

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU 

tersebut harus dijamin kelancarannya 

b.  Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan 

secara umum 

c.  Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak 

3.    Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian 

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, 

maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan 

masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama 

masyarakat kecil dan menengah. 

4.    Pemungutan pajak harus efesien 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya 



 

pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus 

sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak 

akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan 

maupun dari segi waktu. 

5.    Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam 

pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 

menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat 

positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran 

pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin 

enggan membayar pajak. 

Contoh: 

a.  Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam 

tarif 

b.  Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 

10% 

c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk 

perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang 

berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi) 

(Mardiasmo, 2009:2) 

2.1.4 Pengelompokan Pajak 

Pajak dapat dikelompokan berdasarkan: 

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan: 



 

a. Pajak Langsung, pajak yang ditanggung oleh si wajib pajak dan tidak 

dapat dilimpahkan ke orang lain. Misalnya: PPh (pajak penghasilan) 

 Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada 

penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. 

b. Pajak Tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan 

pada orang lain. Misalnya : PPN (pajak pertambahan nilai). 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas 

setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari 

produsen ke konsumen. 

2. Berdasarkan sifat, pajak dibedakan: 

a. Pajak Subjektif, pajak yang dibebankan kepada keadaan wajib pajak. 

Misalnya: pajak penghasilan. 

b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan diri wajib pajak. 

Misalnya: pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibedakan: 

a. Pajak Pusat, dipungut pemerintah pusat dan digunakan membiayai 

rumah tangga Negara, yang terdiri dari : 

1. Pajak Penghasilan 

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang 

diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 



 

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir 

kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. 

3. Bea Materai 

   Diatur dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, dipungut pemerintah daerah dan digunakan membiayai 

rumah tangga daerah. 

    Pajak Provinsi terdiri dari: 

• Pajak Kendaraan Bermotor;  

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;  

• Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;  

• Pajak Air Permukaan;  

• Pajak Rokok. 

    Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: 

• Pajak Hotel;  

• Pajak Restoran;  

• Pajak Hiburan; 

• Pajak Reklame; 

• Pajak Penerangan Jalan; 

• Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

• Pajak Parkir; 

• Pajak Air Tanah; 

• Pajak Sarang Burung Walet; 

• Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 



 

• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

(Erly, 2011:36) 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, antara lain : 

1. Sistem Self Assestment 

Dalam sistem self assestment, wajib pajak sendiri yang menghitung, 

menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. Fiskus 

hanya berperan untuk mengawasi, misalnya melakukan penelitian apakah 

Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran 

sudah disertakan, meneliti kebenaran penghitungan dan meneliti 

kebenaran penulisan. 

Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

kebenaran data yang terdapat di SPT wajib pajak, fiskus dapat melakukan 

pemeriksaan. PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem 

ini. 

 

2. Sistem Official Assestment 

Berbeda dengan sistem self assestment, dalam sistem official assestment, 

fiskus yang berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya 

pajak yang terutang. PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak 

yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 

  

 



 

3. Sistem Withholding 

Dalam sistem withholding, pihak ketiga yang wajib menghitung, 

menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah 

dipotong/dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja 

berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas 

penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau 

pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh 

pegawainya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak. 

(Mardiasmo, 2009:7) 

 

2.2 Pajak Daerah 

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau 

badan kepada suatu daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang 

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang – undang yang berlaku dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah serta 

pembangunan daerah. (Marihot, 2010 : 9)  

2.2.2 Jenis Pajak Daerah 

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian : 

1) pajak provinsi terdiri atas : 

a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan 

dan/atau pengusaha kendaraan bermotor. 

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, 



 

dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu 

sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak 

kandaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat 

besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor 

dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air. 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan 

yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas 

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. 

Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis 

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor. 

d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air permukaan. 

Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang ada di 

laut maupun didarat. 

e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang 

dipungut oleh Pemerintah. 



 

2) Pajak kabupaten/kota terdiri atas : 

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh hotel. 

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau 

peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah 

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah 

kamar lebih dari 10 (sepuluh). 

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 

oleh restoran. 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau 

minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga 

rumah makan, kafetarian, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/catering. 

c.  Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, 

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan 

dipungut bayaran. 

d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang 

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, menganjurkan, 

mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 



 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, 

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 

e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan 

tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh 

dari sumber lain. 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas 

kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik 

dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. 

Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana 

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

mineral dan batubara. 

g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan pajak parker 

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan 

pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang 

tidak bersifa sementara.  

h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. 

Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah. 

i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet. 



 

Burung wallet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, 

yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia 

esculanta, dan collocalia linchi. 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 

pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badah, 

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan uasaha 

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 

perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. 

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 

diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan 

pedalaman dan/atau laut. 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak 

atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 

diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang 

pribadi atau badan. 

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, 

termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang 

pertanahan dan bangunan. 

(Marihot, 2010 : 64) 



 

2.2.3 Tarif Pajak Daerah 

Tarif jenis pajak sebagaiman disebutkan diatas paling tinggi sebesar : 

Pajak Daerah Provinsi : 

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 % 

2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 

sebesar 10 % 

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % 

4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air dibawah tanah dan air 

permukaan sebesar 20 % 

Pajak Daerah Kabupaten/Kota : 

1) Pajak Hotel sebesar 10 % 

2) Pajak Restoran sebesar 10 % 

3) Pajak Hiburan sebesar 35 % 

4) Pajak Reklame sebesar 25 % 

5) Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 % 

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 % 

7) Pajak Parkir sebesar 20 % 

(Marihot, 2010 : 331) 

2.2.4 Pemungutan Pajak Daerah 

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimounan 

data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi 

yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak 

atau wajib retribusi serta pengaawasan penyetorannya. 



 

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah 

adalah system self assessment dan official assessment. Hal ini dapat dilihat pada 

ketentuan undang-undang no.18 tahun 1997 pasal 7, yang menentukan bahwa 

pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri oleh 

wajib pajak. 

Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu 

ditetapkan oleh Kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau 

dokumen lain yang dipersamakan. Pada cara kedua, pajak dibayar sendiri oleh 

wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan 

Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), 

dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). 

(Marihot, 2010 : 98) 

 

2.3 Pemeriksaan Pajak 

2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak  

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. (Erly, 

2011:203) 

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan 

pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan 

kewajibannya secara benar. Untuk mengetahui hal ini, kepala daerah atau 

pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak. 

Pemeriksaan pajak daerah ialah serangkaian kegiatan untuk mencari, 



 

mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah dan retribusi.  

Pemeriksaan pajak daerah menghendaki kerjasama yang baik dari 

wajib pajak yang diperiksa. Oleh karena itu, wajib pajak yang diperiksa 

wajib: 

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan objek pajak yang terutang. 

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan, termasuk memberikan kesempatan kepada petugas 

untuk melakukan pemeriksaan kas dan 

3. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

Apabila wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang 

berkaitan dengan pemeriksaan pajak, dikenakan  penetapan secara jabatan. 

Hal ini diatur untuk memberikan kepastian kepada fiskus untuk 

melaksanakan tugasnya dan menghindarkan wajib pajak dari keinginan 

menghalangi jalannya pemeriksaan. (Marihot, 2010:154) 

2.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak Daerah 

 Kepala Daerah dalam rangka pengawasan berwenang melakukan 

pemeriksaan dengan tujuan untuk: 

• Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 

dan 



 

• Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah. 

Pemeriksaan pajak dapat dilakukan di kantor atau di tempat wajib pajak 

yang lingkup pemeriksaannya dapat meliputi tahun-tahun yang lalu maupun tahun 

berjalan. (Marihot, 2010 : 155) 

2.3.3 Bentuk Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lengkap atau 

pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap merupakan pemeriksaan lapangan 

terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif. Pemeriksaan 

lengkap dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha wajib pajak, meliputi 

seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak 

sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan pada 

umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan. 

Pemeriksaan sederhana atau verifikasi merupakan pemeriksaan singkat 

yang dapat berupa pemeriksaan sederhana di kantor maupun pemeriksaan 

sederhana di lapangan. Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan: 

• Di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak 

berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan 

dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan 

kedalaman yang sederhana atau 

• Di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak 

berjalan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan 

dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. 

(Marihot, 2010 : 155) 



 

2.3.4 Norma Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang 

memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan wajib pajak. Pelaksanaan 

pemeriksaan berpedoman pada norma pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemeriksa. 

Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah 

daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah yang 

diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pemeriksaan di bidang pajak daerah. 

b. Pemeriksaan dilaksanakan di kantor pemeriksa, di kantor wajib 

pajak, atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat 

lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau 

pekerjaan wajib pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh 

kepala daerah atau pejabat. 

c. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan 

di luar jam kerja, jika dipandang perlu. 

d. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan. 

e. Hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, 

dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuannya dan 

ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan. 

f. Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak 

seluruhnya disetujui oleh wajib pajak, dilakukan pembahasan 

akhir hasil pemeriksaan. 



 

g. Berdasarkan laporan pemeriksaan, diterbitkan surat ketetapan 

pajak daerah dan STPD sepanjang tidak dilanjutkan dengan 

tindakan penyidikan. 

Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan berpedoman pada 

norma pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan 

dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan. 

b. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang akan 

dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. 

c. Pemeriksa wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa 

dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak. 

d. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan 

kepada wajib pajak yang akan diperiksa. 

e. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan. 

f. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib 

pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda 

antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan. 

g. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan 

dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak 

paling lama empat belas hari sejak selesainya pemeriksaan. 

h. Pemeriksa dilarang memberitahu pihak lain yang tidak berhak 

tentang segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh 

wajib pajak kepadanya dalam rangka pemeriksaan. 



 

i. Pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak 

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan 

petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan 

sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan 

tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun 

selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan kantor berpedoman pada 

norma pemeriksaan: 

a. Pemeriksa menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani 

oleh kepala daerah atau pejabat untuk memanggil wajib pajak 

agar datang ke kantor Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka 

pemeriksaan. 

b. Pemeriksa wajib menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan 

kepada wajib pajak yang akan diperiksa. 

c. Pemeriksa wajib membuat laporan pemeriksaan. 

d. Pemeriksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib 

pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda 

antara SPTPD dengan hasil pemeriksaan. 

e. Pemeriksa wajib mengembalikan buku-buku, catatan dan 

dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari wajib pajak 

paling lama tujuh hari sejak selesainya pemeriksaan. 



 

f. Pemeriksa dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang 

tidak berhak tentang segala sesuatu yang diketahui atau 

diberitahukan oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. 

g. Pemeriksa wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak 

mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan 

petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan 

sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan, dengan 

tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun 

selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Bagi wajib pajak pada saat diperiksa berpedoman pada norma pemeriksaan 

sebagai berikut: 

a. Wajib pajak wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di 

lapangan maupun di kantor sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

b. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk 

memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan tanda 

pengenal pemeriksa. 

c. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa untuk 

memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan 

pemeriksaan. 

d. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa rincian yang 

berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil 

pemeriksaan dengan SPTPD. 



 

e. Wajib pajak wajib menandatangani surat pernyataan 

persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui. 

f. Wajib pajak wajib menandatangani berita acara hasil 

pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak 

seluruhnya disetujui. 

g. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-

buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran 

pemeriksaan. 

h. Wajib pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat 

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna 

kelancaran pemeriksaan. 

i. Wajib pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan. 

(Marihot, 2010 : 156) 

2.3.5 Pedoman Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak didasarkan pada pedoman 

pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan 

pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan. Pedoman umum pemeriksaan 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa yang telah mendapat 

pendidikan teknis pemeriksa pajak daerah dan memiliki keterampilan 

sebagai pemeriksa. 

b. Pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggungjawab, penuh 

pengabdian, bersifat terbuka, sopan dan objektif, serta wajib 

menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 



 

c. Pemeriksaan harus dilakukan oleh pemeriksa dengan menggunakan 

keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran 

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak. 

d. Temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan 

sebagai bahan untuk menyusun laporan pemeriksaan. 

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program 

pemeriksaan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dengan 

pengawasan yang seksama. 

b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, 

yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan 

data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan 

pemeriksaan. 

c.  Pendapat dan kesimpulan pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang 

kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

Pedoman laporan pemeriksaan adalah sebagai berikut: 

a. Laporan pemeriksaan disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai 

ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan 

pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak 

adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain 

yang diperlukan. 



 

b. Laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan 

penyimpangan SPTPD harus memperhatikan: 

 1). Faktor pembanding. 

 2). Nilai absolut dari penyimpangan. 

 3). Sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan. 

 4). Pengaruh penyimpangan dan 

 5). Hubungan dengan permasalahan lainnya. 

(Marihot, 2010 : 159) 

2.3.6 Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara berikut ini: 

a. Pemeriksa memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya 

sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah. 

b. Pemeriksa memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat 

elektronik pengolah data lainnya. 

c. Pemeriksa meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran media komputer serta perangkat elektronik 

pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima. 

d. Pemeriksa meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak 

yang diperiksa. 

e. Pemeriksa memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan 

tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi 

petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan atau tempat-tempat 



 

lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-

tempat tersebut. 

f. Pemeriksa melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut apabila 

wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan 

untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di 

tempat pada saat pemeriksaan. Tata cara penyegelan terhadap tempat 

atau ruangan yang dilakukan oleh pemeriksa ditetapkan oleh kepala 

daerah. 

g. Pemeriksa meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari 

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang 

diperiksa. 

Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara berikut ini: 

a. Pemeriksa memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda 

pelunasan pajak, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya 

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik 

pengolah  data lainnya. 

b. Pemeriksa meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung 

lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat 

elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima. 

c. Pemeriksa memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen  pendukung 

lainnya termasuk keluaran dan media komputer dan perangkat 

elektronik pengolah data lainnya. 

d. Pemeriksa meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak 

yang diperiksa. 



 

e. Pemeriksa meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari 

pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang 

diperiksa. 

Jika pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib pajak atau wakil 

atau kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada 

pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib pajak sesuai 

batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan 

pada kesempatan berikutnya. Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan, sebelum 

pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat 

atau ruangan yang diperlukan. Pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan , wajib 

pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap 

dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib pajak yang 

bersangkutan untuk mewakili wajib pajak guna membantu kelancaran 

pemeriksaan. Apabila pegawai wajib pajak yang diminta mewakili wajib pajak 

menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus 

menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan. 

Ketika wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan izin untuk 

memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan 

guna kelancaran pemeriksaa serta memberikan yang diperlukan, wajib pajak atau 

wakil atau kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan 

Pemeriksaan. Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani Surat Pernyataan 

Penolakan Pemeriksaan atau Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran 

Pemeriksaan, pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang 

ditandatangani oleh pemeriksa. Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat 



 

Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara 

Penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak 

terutang secara jabatan atau dilakukan penyidikan. 

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan pemeriksaan yaitu laporan 

tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas dan 

jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan maksud pemeriksaan. Laporan 

pemeriksaan yang dibuat oleh pemeriksa digunakan sebagai dasar penerbitan 

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Jika penghitungan besarnya 

pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan 

SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang 

bersangkutan. 

Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya 

disetujui oleh wajib pajak atau penanggung pajak, dilakukan pembahasan akhir 

hasil pemeriksaan dan dibuatkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani 

oleh petugas pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan. Pembahasan akhir 

hasil pemeriksaan merupakan pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa 

dengan wajib pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan 

selama pemeriksaan. Hasil temuan tersebut, baik yang disetujui maupun yang 

tidak disetujui, dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang 

ditandatangani oleh pemeriksa dan wajib pajak, yang selanjutnya dijadikan  dasar 

penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau STPD. 

Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir 

pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam 



 

waktu paling lama 21 hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan. Pemberian 

tanggapan  atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 

tujuh hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan. Hasil pemeriksaan 

kantor disampaikan kepada wajib pajak segera setelah pemeriksaan selesai 

dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib pajak. Pemberitahuan hasil 

pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan 

dengan penyidikan. Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak 

menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat ketetapan pajak daerah dan 

atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang 

disampaikan kepada wajib pajak. 

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya 

tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan 

pemeriksa membuat laporan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut 

ditetapkan oleh kepala daerah. Norma pemeriksaan, pedoman laporan 

pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak daerah ditetapkan 

oleh kepala daerah. (Marihot, 2010 : 161) 

2.3.7 Tahapan Pemeriksaan Pajak Daerah 

Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, 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, 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 sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat 

dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu yang 

bukan merupakan Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2), 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. 

 

2.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 

Salah satu tahapan yang penting dalam keberhasilan pemungutan 

pajak daerah adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah melaksanakan 

kewajibannya dengan benar. Untuk mengetahui hal itu pemerintah daerah 

melalui pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan terhadap wajib 

pajak. Hal tersebut membuat para peneliti ingin mengetahui pengaruhnya 

terhadap penerimaan, pencapaian target, dan sebagainya.  

Penelitian Salip dan Wato (2006), menguji pengaruh pemeriksaan 

pajak terhadap penerimaan pajak. studi kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa hasil pemeriksaan pajak secara nominal 

telah meningkatkan penerimaan pajak, namun peningkatan penerimaan 

secara nominal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada 

rasio laba sebelum pajak terhadap penjualan  (EBT) dan rata-rata penerimaan 

pajak berdasarkan rasio pajak penghasilan badan terhadap penjualan. Hal ini 

berarti bahwa penerimaan pajak penghasilan badan secara nominal diperoleh 

dari peningkatan tambahan atas penjualan yang meningkat pada tahun-tahun 

berikutnya. 



 

Penelitian Rizqie (2011), mengenai pengaruh pemeriksaan pajak 

daerah terhadap pencapaian target penerimaan pajak derah Kota Bandung, 

menyimpulkan bahwa dari hasil uji statistik yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwan terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap 

pencapaian target penerimaan pajak daerah Kota Bandung. Sehingga dapat 

dilihat besarnya pengaruh dari pemeriksaan pajak terhdap pencapaian target 

yang diskor menggunakan koefisien determinasi yaitu sebesar 30,4% 

sedangkan sisanya 69,6% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini, seperti penagihan, kepatuhan dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


