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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini bukanlah hal yang asing bahwasanya pajak  merupakan sumber 

utama penghasilan atau penerimaan suatu negara. Indonesia merupakan negara 

yang juga menerapkan pajak sebagai salah satu prioritas utama penghasilan atau 

penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban 

kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung bersama-sama 

mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Sebagai  Negara  yang  berkembang,  sebenarnya  Indonesia  memiliki  

berbagai  macam potensi untuk menjadi Negara yang lebih maju. Akan tetapi 

pada kenyataannya Indonesia tidak bisa  memanfaatkan  berbagai  potensi  itu.  

Bisa  dilihat  kenyataan  sekarang,  di  Indonesia mengalami  berbagai  masalah  

hampir  di  semua  sektor  yang  ada,  salah  satu  masalah  terbesar adalah   

masalah  di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak  

diharapkan bisa  menjadi  solusi  yang  efektif.  Hal  ini  dikarenakan  pajak  

merupakan  potensi  penerimaan terbesar  dalam  negeri.  Karena  pajak  

merupakan  penerimaan  langsung  yang  segera  bisa  diolah guna untuk 

pembiayaan berbagai macam keperluan Negara. (Listyaningtyas, 2012) 

Salah satu undang-undang perpajakan saat ini yang dianut oleh Indonesia 

dalam melaksanakan pemungutan pajak yaitu sistem self assesment. Sistem ini 

menjelaskan bahwa besarnya pajak yang terutang dapat dipercayakan kepada 

wajib pajak (WP) itu sendiri, dimana WP harus melaporkan secara teratur seluruh 
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jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan.Oleh sebab itu untuk mendukung 

keberhasilan diterapkannya sistem self assesment salah satu hal yang harus 

dilakukan adalah melaksanakan penegakan hukum perpajakan.(Krisbianto, 2007). 

Dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2013 menyatakan 

bahwa, realisasi pendapatan pajak tahun 2013 sebesar Rp. 1.099 triliun lebih kecil 

4% dari target yang ditetapkan, kondisi penurunan Penerimaan Perpajakan ini 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Pemerintah yang meliputi 3 elemen, 

yaitu: kebijakan, institusi pemungut pajak, dan wajib pajak.(Ali, 2014) 

Wajib Pajak yang menerima penghasilan dari usahanya dapat dikenakan 

pajak berdasarkan penghasilannya yang mana pajak tersebut dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. 

Selanjutnya, wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan dari usaha 

penjualan  biasanya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau sering disebut PPN. 

PPN merupakan pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penjualan barang 

dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang kinerja penerimaan pajak khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) dan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu penulis mencoba melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis kinerja penerimaan dan pemeriksaan atas 

pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin”.  
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B. Perumusan Masalah 

Dalam menganalisis kinerja penerimaan dan pemeriksaan tersebut di atas 

perlu diberikan beberapa rumusan masalah yang akan menunjang dalam penelitian 

ini. Beberapa pokok permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja  penerimaan dilihat dari segi pertumbuhan dan pemeriksaan 

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan nilai (PPN) dilihat dari segi 

efektivitas dan kontribusi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Banjarmasin ? 

2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pemeriksaan 

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin, dan bagaimana upaya 

yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin dalam 

mengatasi hambatan tersebut ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini batasan masalah yang ditentukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

Orang Pribadi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai hasil dari 

pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak yang 

dilakukan pemeriksaan. 

2. Periode penelitian yang diteliti oleh penulis adalah tahun 2011 sampai tahun 

2013. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka maksud 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengkaji dan mengetahui tingkat keberhasilan kinerja penerimaan dan 

pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dalam meningkatkan penerimaan Pajak bagi Negara. 

b. Untuk mengkaji dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan 

penerimaan Pajak bagi Negara.   

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara 

lain :   

a. Bagi Mahasiswa. 

Sebagai awal mula dalam mengaplilkasikan semua ilmu yang telah diperoleh 

selama duduk dibangku perkuliahan, dan untuk menambah wawasan 

mengenai penerimaan dan pemeriksaan pajak.  

b. Bagi pihak Pemerintah khususnya KPP Pratama Banjarmasin. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang kinerja 

penerimaan dan pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak 

bagi Negara. 
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c. Bagi Akademis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber pengetahuan 

dan pertimbangan bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik 

permasalahan yang sama. 


