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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada 

beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam 

bentuk ektensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh Pemerintah untuk 

mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini membawa pengaruh  kepada 

masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Self 

assessment system yang mengharuskan Wajib Pajak untuk proaktif menghitung, 

menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut semua pihak (termaksud 

Pemungut/Pemotong Pajak) mampu memahami dan mengaplikasikan setiap 

peraturan perpajakan yang sedang berlaku. 

Bangsa Indonesia tidak mungkin selamanya mengandalkan sumber 

pendapatan negara dari sektor migas saja, sebab sumber daya alam Indonesia 

saat ini mulai menipis dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan bahkan 

mungkin tidak dapat untuk diperbaharui lagi. Mengetahui hal tersebut maka 

pemerintah mengupayakan pengoptimalan sumber penerimaan negara dari sektor 

yang lain. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan 

negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri yang berupa pajak. Manfaat pajak diperuntukkan bagi 

pengeluaran-pengeluaran Pemerintah dan pembiayaan publik investment. 

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah Pajak 

Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak negara, sehingga hasil 
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pemungutannya merupakan sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN). Pajak Penghasilan merupakan pajak langsung yang 

pemungutannya langsung kepada Wajib Pajak (WP), dan secara periodik yaitu 

setahun sekali dengan terutangnya pada akhir tahun.  

Dalam rangka melaksanakan semua aktivitas perpajakan, wajib pajak harus 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran dan pengawasan administrasi perpajakan. Setiap dokumen 

perpajakan sebagai contoh Surat Setoran Pajak (SSP), Faktur Pajak, Surat 

Pemberitahuan (SPT), harus mencantumkan NPWP.  

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 

kegotongroyongan Nasional melalui sistem menghitung besarnya pajak yang 

harus dibayar serta memperhitungkan selisih antara pajak yang harus dibayar 

dengan kredit pajak dan apabila masih terdapat pajak yang kurang bayar, maka 

harus dilunasi terlebih dahulu sebelum dilakukan Penghapusan NPWP , 

membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya atas pajak yang terutang atau 

sering disebut dengan sistem self assessement sehingga melalui sistem ini 

administrasi perpajakan diharapkan dapat  dilaksanakan dengan rapi, teliti, 

terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak.  

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai 

pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada Wajib Pajak sendiri. 

Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya 

berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap 

pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam 
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peraturan perundang-undangan perpajakan. Karena sebagian besar penerimaan 

negara berasal dari sektor pajak, untuk itu Pemerintah sangat mengharapkan 

tumbuhnya kesadaran dari diri wajib pajak untuk tidak meninggalkan dan 

melalaikan kewajibannya dalam hal pembayaran atas pajak yang terutang. 

Untuk memperoleh hasil yang sebaik mungkin, Pemerintah telah berusaha 

keras dengan berbagai cara untuk memberitahukan kepada para wajib pajak 

bahwa betapa pentingnya pajak itu bagi kelangsungan dan kelancaran 

pembangunan Nasional demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang tentram, 

sejahtera, adil dan makmur.  

Walaupun pemerintah sudah memberikan banyak sosialisasi melalui 

penyuluhan tentang masalah perpajakan, namun banyak juga hal–hal yang 

berhubungan dengan masalah perpajakan yang masih belum dipahami oleh 

masyarakat pada umumnya. Misalnya cara menghapus Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP). Penghapusan NPWP dilakukan untuk menghindari kewajiban 

perpajakan yang tidak seharusnya dilakukan.  

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban 

mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP merupakan langkah awal 

pelaksanaan kewajiban perpajakan. NPWP dapat dihapuskan, hanya apabila 

Wajib Pajak tersebut sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau 

objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Misalnya Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan atau 

meninggalkan warisan tetapi sudah terbagi habis kepada ahli warisnya.  
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B. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang di bahas dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah prosedur penghapusan NPWP Bagi Wajib Pajak pada Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Batu? 

2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Batu dalam Tata Cara Penghapusan NPWP ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk :  

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan dan penghapusan NPWP Bagi 

Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu. 

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batu dalam Tata Cara Penghapusan NPWP. 

D. Kegunaan Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian terebut yaitu : 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi penulis yaitu menambah 

pengetahuan penulis mengenai Perpajakan lebih dalam, terutama penerapan 

kepatuhan pajak di Indonesia kemudian dapat memberikan informasi kepada 

wajib pajak mengenai bagaimana prosedur penghapusan wajib pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Penelitian ini juga diharapkan memberi pandangan positif 

mengenai kebijakan perpajakan di Indonesia terutama dalam menganalisis 

hubungan kepatuhan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak di Indonesia.  

 


