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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemerintah memungut pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

baik bersifat rutin maupun pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan 

pajak, diperlukannya perangkat hukum yang mengatur tata cara pemungutan 

pajak. Karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang 

digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, sektor pajak memegang peranan penting 

dalam perkembangan kesejahteraan bangsa. 

Awal tahun 1984 sistem perpajakan di Indonesia mengalami perubahan, 

yaitu diberlakukannya self assessment system. Dalam self assessment system, 

pelaksanaan perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang mempunyai 

utang PPh dengan menghitung dan menentukan sendiri besarnya utang pajak, 

kemudian menyetorkan sendiri utang PPh-nya ke kas Negara sesuai dengan 

jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Perubahan sistem perpajakan dimaksudkan untuk mempermudah 

wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan menyederhanakan 

administrasi di bidang perpajakan. Self assessment system juga mengharuskan 

wajib pajak untuk siap mengahadapi pengujian kepatuhan yaitu pemeriksaan 

pajak. 
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Pemeriksaan pajak menurut Fatmawati (2018) adalah salah satu upaya 

pemerintah untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

maupun wajib pajak badan usaha. Dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan 

atas SPT wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan kerugian, dan 

SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah 

ditetapkan. 

Chorras, (Sabijono dan Tirayoh), 2014) dalam penelitiannya mengatakan 

bahwa, tujuan utama dilaksanakannya pemeriksaan pajak yaitu untuk 

menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan (tax compliance) yaitu dengan jalan penegakan hukum (law 

enforcement) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak 

pada KPP yang akan masuk dalam kas Negara. Dengan demikian, pemeriksaan 

pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya, 

khususnya pada wajib pajak badan.  

Berdasarkan data jumlah SPT PPh wajib pajak badan yang diperiksa dan 

data realisasi penerimaan PPh Badan pada tahun 2012-2015 pada KPP Pratama 

Singosari Malang, dapat dilihat pada tabel berikut:   
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Tabel 1.1 

Jumlah SKP PPh Pasal 21 Badan Yang Diperiksa dan Realisasi 

Penerimaan SKP PPh Pasal 21 Badan Pada KPP Pratama Singosari 

Malang Tahun 2012-2015 

Tahun 

Jumlah SKP PPh Pasal 

21 Badan Yang 

Diperiksa 

Realisasi 

Penerimaan SKP 

PPh Pasal 21 Badan 

2012 125 Rp 6.412.210.338 

2013 104 Rp 7.383.086.169 

2014 114 Rp 24.640.554.486 

2015 143 Rp 49.257.876.039 

Jumlah 486 Rp 87.693.727.032 

Sumber : KPP Pratama Singosari Malang 

Berdasarkan latar belakang diatas jumlah SKP PPh pasal 21 badan yang 

diperiksa mengalami penurunan di tahun 2013 dan jumlah realisasi penerimaan 

mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Sehingga penulis akan membahas 

mengenai pemeriksaan pajak terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan 

pasal 21 badan, yang objek penelitiannya pada KPP Pratama Singosari Malang. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana prosedur dan implementasi pemeriksaan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 Badan pada KPP Pratama Singosari Malang? 

2. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan 

pada KPP Pratama Singosari Malang periode tahun 2015-2018? 
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C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan tidak menyimpang dari tujuan, 

maka penulis ini akan membahas tentang pemeriksaan pajak penghasilan pasal 

21 badan. Badan yang dimaksudkan yaitu semua jenis badan baik yang 

komersial maupun yayasan, yang bertujuan untuk melihat seberapa besar 

tingkat perkembangan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 badan di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari Malang.  

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

a) Untuk mendeskripsikan prosedur dan implementasi pemeriksaan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Badan 

b) Untuk menjelaskan perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 Wajib Pajak Badan dalam periode tahun 2015-2018 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk KPP Pratama Singosari Malang 

a) Hasil dari penelitian ini dapat mengetahui perkembangan dari 

tingkat kepatuhan jumlah wajib pajak dalam membayar 

kewajibannya yang berpengaruh dalam penerimaan pajak 

penghasilan pasal 21 badan setelah dilakukannya pemeriksaan 

pajak 
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b) Mempermudah KPP melakukan peningkatan kepatuhan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

2. Bagi Pembaca atau Pihak Lain 

a) Sebagai pembanding atau penunjang penelitian dimasa 

mendatang sehingga dapat membandingkan dan memperbaiki 

kekurangan dan kesalahan yang telah dilakukan. 

b) Sebagai referensi bagi pembaca khususnya tentang pemeriksaan 

pajak badan.



 
 

 

 


