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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Ginting dkk (2015), Pengaruh 

Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian 

yang diperoleh oleh Ginting dkk menggunakan metode analisis deskriptif dan 

analisis linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak di 

KPP Madya Malang sebagian besar patuh dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Pendapat ini dapat dikuatkan berdasarkan nilai rata-rata sebesar 

35,91, nilai rata-rata ini berada pada kriteria patuh yaitu 34,1-42. 

Rachmat (2015), meneliti tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan 

Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, dengan tujuan penelitian 

menganalisis besar pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi 

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung 

Tegallega. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory 

survey dengan pendekatan survei. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil 

pengujian hipotesis secara parsial maupun simultan membuktikan bahwa 

pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
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Siti rahayu (2016), meneliti tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan PPH Badan Pasal 25 Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Tujuan penelitian dalam 

skripsi ini adalah untuk menentukan pengaruh kepatuhan wajib pajak dan 

pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak 

badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. 

Hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwa tingkat kepatuhan 

wajib pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan 

PPh pasal 25 dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPh 

pasal 25. Sedangkan secara simultan (F-test) membuktikan tingkat kepatuhan 

dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 

25. Koefisien determinasi menunjukkan 0.663 atau 66.3% yang artinya 66.3% 

penerimaan PPh pasal 25 dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak badan 

dan pemeriksaan pajak. 

 

B. TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

1. Definisi Pajak 

Ditinjau dari sejarahnya, pajak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala 

walaupun pada saat itu belum dinamakan “pajak” namun masih merupakan 

pemberian yang bersifat sukarela dari rakyat kepada rajanya. Perkembangan 

selanjutnya pemberian itu berubah menjadi upeti yang bersifat “wajib” dan 

ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dengan kata lain “pajak” yang 

semula merupakan pemberian berubah menjadi 
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pungutan, hal ini wajar karena kebutuhan negara akan dana semakin besar 

dalam rangka untuk memelihara kepentingan negara yaitu untuk 

mempertahankan negara dan melindungi rakyatnya dari serangan musuh 

maupun untuk pembangunan. Dengan demikian sejarah pemungutan pajak 

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara 

baik di bidang ekonomi, sosial dan kenegaraan. 

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 tahun 2009 dirubah 

menjadi Undang-Undang Nomor  6 tahun  1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: 

“pajak merupakam kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh  

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

 

Prof. Dr. Rochmat Soemito, S.H.,  mengatakan : “pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum”. 

 

Dr. Soeparman Soemahamidjaja mengatakan : “pajak merupakan 

pungutan wajib yang bersifat memaksa, dalam bentuk uang atau barang, 

yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan aturan hukum yang berlaku, 

guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa secara menyeluruh 

dalam mencapai kesejahteraan umum”. 

 

2. Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengetian pajak 

memiliki fungsi sebagai berikut (Waluyo 2011:6) : 

 



9 
 

 
 

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang dikhususkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi Mengatur (Regulated) 

Pajak berfungsi sebagai pengatur atau pelaksana kebijakan dibidang 

sosial dan ekonomi. 

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi 

mengatur (regulated). 

3. Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat dan Pemungutnya Menurut IAI 

(2015:10-11) pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, adalah 

sebagai berikut ini: 

a. Menurut Golongan: 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

wajib pajak yang bersangkutan, misalnya Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
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b. Menurut Sifatnya: 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang 

selajutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak, misalya PPh. 

2) Pajak Objektif yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPn 

BM. 

c. Menurut Pemungutnya: 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya PPh dan 

PPN 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumahtangga daerah, misalnya pajak 

reklame. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan pembagian 

pajak antara lain: menurut golongan terdapat dua jenis pajak yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung, menurut siatnya terdapat dua jenis pajak 

yaitu pajak subjektif dan pajak objektif, dan menurut pemungutnya terdapat 

dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah.  
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4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

Wajib pajak adalah Orang Pribadi (OP) atau Badan, yang meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan sistem membayar dan 

menghitung sendiri kewajiban perpajakannya, apabila wajib pajak telah 

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dibidang pepajakan. Sesuai dengan :  

Undang-Undang Nomor 28 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Pepajakan (KUP) Pasal 2 

“setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dam objektif 

wahib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib 

pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”.  

 

a. Kewajiban Wajib Pajak 

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP Menghitung 

dan membayar sendiri pajak dengan benar. 

3) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan 

ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 

 

 



12 
 

 
 

5) Jika diperiksa wajib : 

a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. 

b) Memperbolehkan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan. 

c) Jika  dalam waktu menunjukkan dokumen, Wajib Pajak ada suatu 

kewajiban merahasiakan dokumen tersebut, maka kewajiban 

untuk merahasiakan itu dianggap tidak ada oleh permintaan untuk 

keperluan pemeriksaan. 

b. Hak-hak Wajib Pajak 

1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding 

2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT 

3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan 

4) Mengajukan permohonan penundaan penyamapain SPT 

5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 

pembayaran pajak 

6) Mengajukan permohonan dalam surat ketetapan pajak atas 

perhitungan 
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7) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, wajib pajak berhak miminta 

kembalian kelebihan pembayaran tersebut 

8) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan, juga 

pengurangan sanksi, dan juga pembetulan surat ketetapan pajak yang 

tidak disetujui 

9) Dalam melaksanakan kewajiban pajak, Wajib Pajak dapat 

memberikan kuasa kepada orang lain. 

5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam 

administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. 

Nomor Pokok Wajib Pajak berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan 

memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung 

lainnya seperti sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran/kredit pajak) 

atas Fiskal Luar Negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke Luar 

Negeri, sebagai persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pembuatan rekening 

koran di bank. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan 

apabila Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka Wajib Pajak akan diberikan 

sanksi.  
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6. Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan merupakan interaksi antara Pemeriksa dengan Wajib 

Pajak. Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga 

pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif. Pemeriksaan pajak adalah 

“berupa kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau 

keterangan lainnya dalam bentuk pengawasan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan material peraturan 

perundangan perpajakan”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan, yang dimaksud pemeriksaan adalah “serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan  profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhaan kewajiban perpajakan dan untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan”. Menurut Markus (2005:385). Berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  17/PMK.03/2013, terdapat dua jenis 

pemeriksaan yaitu: 

a) Pemeriksaan Lapangan 

Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat 

kedudukan waib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib 

pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. 
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b) Pemeriksaan Kantor 

Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jendral Pajak. 

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai 

berikut Menurut Waluyo (2011:67-68) : 

1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak: pemeriksaan dengan kriteria yang dilakukan dengan jenis 

pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. 

2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi, 

pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan 

lapangan. 

3) Tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan 

tetapi melampaui waktu yang ditetapkan dalam surat teguran, 

pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan 

lapangan 

4) Melakukan penggabungan, peleburaan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis 

pemeriksaan lapangan 

5) Surat Pemberitahuan disampaikan untuk memenuhi kriteria seleksi 

berdasarkan hasil analisis risiko, menandakan adanya kewajiban 

perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan 
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6) peraturan perundang-undangan perpajakan, pemeriksaan dengan 

kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka yang dimaksud dengan 

pemeriksaan adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan wajib pajak 

dan/atau untuk tujuan lain sebagai bentuk pengawasan terhadap wajib 

pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua jenis 

pemeriksaan yang dilakukan oleh aparatur pajak yaitu pemeriksaan 

kantor dan pemeriksaan lapangan. 

7. Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, 

tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu menguji 

kepatuhan pemenuhan kewaiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Tujuan pemeriksaan pajak tersebut bebeda dengan yang dinyatakan 

dalam Undang-undang sebelumnya. Pada Undang-undang Nomor  6 Tahun 

1983: 

“Direktur Jendral Pajak dalam rangka melaksanakan tugas pemungutan 

pajak berwenang melakukan pemeriksaan guna keperluan penetapan pajak 

yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan perundang-undangan perpajakan.”  

 

 Jadi, terdapat perbedaan mendasar bahwa pemeriksaan tidak lagi 

ditujukan untuk keperluan penetapan pajak yang terhutang, tetapi untuk
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melakukan pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau 

untuk pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

8. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan 

Adapun ruang lingkup dan jangka waktu pemeriksaan Menurut 

Suandy (2011:206-207) adalah: 

1) Beberapa Ruang lingkup pemeriksaan yaitu: 

a) Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau     seluruh 

jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya 

dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak; 

b) Pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik 

tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di 

kantor Direktorat Jendral Pajak. 

2) Pemeriksaan lapangan dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan lengkap 

atau pemeriksaan sederhana. 

3) Pemeriksaan kantor hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan 

sederhana. 

4) Pemeriksaan lengkap dilaksanakan dalam jangka waktu 2 bulan dan 

dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan. 

5) Pemeriksaan sederhana lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 

bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan. 
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6) Pemeriksaan sederhana kantor dilaksanakan dalam jangka waktu 4 

minggu dan dapat diperpanjang menjadi 6 minggu. 

7) Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan kantor ditemukan indikasi 

adanya transaksi yang mengandung unsur transer pricing, maka lingkup 

pemeriksaan ditingkatkan menjadi pemeriksaan lapangan. 

8) Pemeriksaaan lapangan berkenaan dengan ditemukannya indikasi 

adanya unsur transfer pricing, maka memerlukan pemeriksaan yang lebih 

mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama dilaksanakan dalam 

jangka waktu paling lama 2 tahun ini. Jangka waktu pelaksanaan 

pemeriksaan paing lama 2 tahun ini tidak berlaku dalam hal pemeriksaan 

yang dilaksanakan berkenaan dengan Surat Pemberitahuan yang 

menyatakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ruang 

lingkup pemeriksaan ada dua yaitu pemeriksaan kantor yang dilakukan di 

kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan pemeriksaan lapangan yang 

dilaksanakan di tempat wajib pajak dengan tujuan untuk menguji kepatuhan 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jangka 

waktu yang telah ditetapkan.  

9. Petugas Pelaksana Pemeriksaan Pajak 

Didalam Pasal 1 butir b Keputusan Menteri Keuangan nomor 

625/KMK.04/1994. 

“Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat 

Jendral Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jendral 
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Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan.”  

 

Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa tidak semua petugas 

Direktorat Jendral Pajak adalah Pemeriksa Pajak. Selain itu, berdasarkan 

Pasal 9 ayat (1), pemeriksaan pajak harus dilaksanakan oleh Pemeriksa 

Pajak seperti sebagai berikut: 

1) Pemeriksa pajak sudah pernah mendapat pendidikan yang cukup dan 

memiliki skill sebagai Pemeriksa Pajak 

2) Melakukan pekerjaan dengan jujur, memiliki sikap tanggung jawab, 

penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, mempunyai etika, objektif, 

dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 

3) Menggunakan keahliannya secara cekatan dan seksama serta 

memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang 

Wajib Pajak. 

Untuk melaksanakan suatu tugas pemeriksaan pajak dilakukan oleh 

pemeriksa pajak yang tergabung dalam suatu tim yang terdiri dari seorang 

supervisor, seorang ketua tim dan seorang atau lebih anggota. Penunjukan 

tim pemeriksa pajak ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan 

Pajak (SP3) 

10. Tata Cara Pemeriksaan Pajak 

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dari dikeluarkannya Surat 

Perintah Pemeriksaan Pajak oleh Pejabat yang berwenang dan berakhir 

sampai dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak. Dalam 
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melaksankan tugas pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak sesuai dengan 

Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, setiap Pemeriksa pajak harus mengikuti 

tatacara pemeriksaan pajak di bawah ini. Wajib pajak diharapkan 

mengawasi pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh Pemeriksa pajak apakah 

telah sesuai dengan tatacara yang telah ditentukan atau tidak. 

a) Petugas pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan 

(PSL) harus mempunyai kartu tanda pengenal pemeriksa pajak dan 

surat perintah pemeriksaan pajak, pada saat melakukan pemeriksaan 

yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang seperti Direktur 

Pemeriksaan Pajak, Kepala Kanwil, atau Kepala Karipka untuk 

pemeriksaan lengkap, dan Kepala KPP untuk PSL. 

b) Setelah Surat Perintah Pemeriksaan dikeluarkan, pemeriksa dapat 

memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak dan 

KPP dimana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemeberitahuan 

tentang pemeriksaan pajak, bahwa akan dilakukan pemeriksaan. 

c) Apabila pada saat dilakukannya pemeriksaan lapangan wajib pajak 

tidak berada ditempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan 

didampingi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak.  

d) Setelah pemeriksaan dimulai yang di tandai dengan diterimanya surat 

perintah pemeriksaan pajak oleh wajib pajak, pemeriksa akan 

memerlukan data atau keterangan dari wajib pajak. Seperti meminjam 

laporan-laporan, catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen dari wajib 

pajak. 
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e) Pasal 6 huruf (b) keputusan menteri keuangan Nomor 

626/KMK.04/1994 menyatakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan di 

kantor pemeriksa pajak, di kantor wajib pajak, di kantor lainnya, di 

pabrik, di tempat usaha atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya 

dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau di tempat 

lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak (DJP). 

f) Apabila pemeriksa pajak memerlukan data dari pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa, maka 

pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak ketiga. 

g) Pada umumnya apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 

perbedaan atau selisih dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak di 

dalam SPT dan menimbulkan koreksi maka koreksi tersebut harus 

diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak sebelum laporan hasil 

pemeriksaan pajak disetujui oleh Kepala KPP. 

h) Penyelesaian akhir pemeriksaan, pemeriksa harus mendokumentasikan 

seluruh kertas kerja pemeriksaan dan dokumentasi lainnya selama 

pemeriksaan seperti laporan hasil pemeriksaan, dan lain-lain menurut 

sistematika yang telah ditentukan. 

11. Hasil Pemeriksaan 

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan 

yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), maka akan diterbitkan 

suatu Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang dapat mengakibatkan pajak 

terhutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan 
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pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah: Surat Ketetapan Pajak Lebih 

Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). 

 

 


