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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pungutan wajib yang dibebankan kepada wajib pajak baik Orang Pribadi 

maupun Badan kepada negara yang tidak memperoleh balas jasa secara 

langsung yaitu dikenal sebagai pajak. Melalui pajak, maka suatu daerah dapat 

melaksanakan berbagai pembangunan dan menjalankan aktivitas lainnya. Pajak 

juga merupakan sumber pendapatan negara yang penting bagi pelaksanaan dan 

pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Mayoritas 

pendapatan negara berasal dari Pajak, yaitu sebesar 70%  dari total penerimaan 

negara (BPS,2014).  

Pajak merupakan iuran yang menjadi salah satu kewajiban warga negara 

dan dipaksakan penagihannya. Dalam penagihan pajak, terdapat tiga sistem 

yang dapat dianut oleh suatu negara, yaitu yang pertama Official Assessment 

System, yang kedua Self Assessment System dan yang ketiga yaitu Witholding 

System. Pemungutan wajib pajak di Indonesia menggunakan sistem self 

assesment yaitu besarnya pajak yang dibebankan kepada wajib pajak itu sendiri, 

sehingga wajib pajak harus menyampaikan sekala berkala total pajak itu sendiri. 

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah ditentukan sesuai 

dengan jumlah pajak. 

Di Indonesia menggunakan self assessment system yang dimana wajib 

pajak dapat melakukan kecurangan dengan melaporkan kewajiban 
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perpajakannya tidak sesuai perhitungan kenyataan. Dengan itu Direktorat Jendral Pajak 

berkewajiban melakukan pengawasan serta pembinaan dengan wajib pajak yang dapat 

dilakukan dengan cara pengawasan administratif dan pemeriksaan pajak.“Pemeriksaan pajak 

adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi data, dokumen, dan bukti-

bukti secara objektif mengenai fakta-fakta tentang berbagai tindakan dan kejadian di kegiatan 

usaha Wajib Pajak” (Halim, 2001:1) 

Untuk mewujudkan self assessment system dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. 

Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Banyak warga 

negara yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya wajib pajak. Sehingga adanya self 

assessment system yang wajib pajak dapat melakukan kecurangan melaporkan kewajibannyan 

tidak sesuai perhitungan kenyataan. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak 

berkembang sedemikian rupa. Agar penerapan self assessment system di Indonesia tidak 

lumpuh. Maka, diperlukan penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk 

menjaga agar wajib pajak tetap mematuhi peraturan perpajakan sebagaimana mestinya. 

Sebagaimana telah diatur dalam salah satu ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali dirubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir kali dirubah dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga yang selanjutnya disebut dengan Undang-

Undang KUP, yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang 

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terhadap Wajib 

Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa.” 
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Direktorat Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak, 

tetapi undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan 

tersebut dilakukan secara sewenang-wenang sehingga diatur dalam tata cara pemeriksaan 

pajak yang mengatur norma pemeriksaan, hak-hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dalam 

pemeriksaan. Dengan menggunakan prosedur yang sesuai dengan pemeriksaan pajak yang 

diharapkan dapat mengungkap wajib pajak yang tidak jujur, yaitu yang tidak mau 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau telah mempunyai NPWP tetapi tidak 

menyampaikan SPT, atau telah mempunyai NPWP dan telah menyampaikan SPT tetapi isinya 

tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas (Pasal 12 Undang-Undang KUP). 

Tujuan kegiatan Pemeriksaan pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan 

atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

(Wijayanto: 2012). Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat 

Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh wajib pajak atas dasar self assessment system, dimana 

proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi 

yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat 

dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksaan. 

Sehingga dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 17 Tahun 2013 Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pasuruan”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan? 
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2. Apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Pasuruan sudah sesuai dengan 

prosedur? 

3. Bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi oleh Pemeriksa Pajak pada saat pelaksanaan 

pemeriksaan? 

C. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah pada laporan tugas akhir 

ini dibatasi hanya pada ruang lingkup tatacara atau prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak 

yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menjelaskan prosedur pemeriksaan pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

2. Mengevaluasi pelaksanaan apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

3. Untuk mengidentfikasi kendala yang dihadapi oleh Pemeriksa pada saat pelaksanaan 

pemeriksaan. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas 

tentang pemeriksaan pajak. 

2. Bagi Instansi 

Bagi instansi yang terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

tentang pentingnya dilakukan pemeriksaan bagi wajib pajak oleh KPP Pratama Pasuruan. 
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3. Bagi Wajib Pajak 

Mengetahui kesadaran wajib pengetahuan dan pemahaman dan peraturan perpajakan dan 

sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

4. Bagi Akademik 

Manfaat penelitian ini akademik adalah sebagai sumber informasi dan bahan penelitian 

selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan 

kemajuan dunia pendidikan. 

 


