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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan Pajak adalah semua 

penerimaan negara yang terdiri atas pajak  dalam negeri dan pajak perdagangan 

internasional (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran 

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012). Penerimaan pajak di KPP 

Kepanjen jika dipresentasikan sebesar 70,4%  dari rencana penerimaan untuk tahun 

2018 sebesar Rp 944 M. Angka penerimaaan tersebut melampaui angka penerimaan 

tahun 2017 sebesar RP 614 M. Untuk tahun 2018 target penerimaan memang lebih 

tinggi sedangkan tahun 2017 capaian penerimaan mencapai 115% karena targetnya 

tidak sebesar tahun 2018. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus 

berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam 

negeri, yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak (Sari dan Afriyanti, 2012). 

Salah satu penerimaan pajak yang sangat potensial yang dipungut pemerintah 

secara langsung adalah pajak penghasilan yaitu beban pajak tersebut menjadi 

tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan dalam arti tidak dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain.Dari struktur penerimaan pajak dapat dilihat jenis pajak 

penghasilan merupakan pajak yang diharapkan sebagai sumber pemasukan yang 

paling besar dibandingkan dengan jenis pajak yang lainnya. Hal ini disebabkan 

karena potensi objek pajak yang bisa dikenakan PPh lebih besar dibandingkan objek 

pajak untuk jenis pajak lainnya. Penerimaan pajak penting bagi pemerintah 

sehingga perlu dianalisis faktor – faktor yang mempengaruhinya sehingga guna 
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meningkatkan penerimaan pajak. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang – 

undangan perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007) maka Dirjen Pajak berusaha untuk 

meningkatkan WP yang aktif, terutama WP Badan karena jumlah peredaran bruto 

yang dikelola oleh WP Badan lebih besar daripada WP OP sehingga potensi 

penerimaan pajak dalam hal ini cukup besar. Untuk mencapai target penerimaan 

pajak, perlu dibutuhkan selalu kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak 

untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi 

peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor – 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Badan 

(Jayanto, 2011).  

Kepatuhan pajak (tax compliance) adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya 

sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, 

investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum 

maupun administrasi (Rahayu, 2010:138). Tax compliance sangat dibutuhkan untuk 

mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, lebih dari itu tax 

compliance dapat dikatakan sebagai tulang punggung self assessment system di 

mana dibutuhkan suatu kerelaan dari wajib pajak itu sendiri untuk melaksanakan 

kewajibannya sehingga sistem tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya 

(Hasan, 2013). Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib 

pajak kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor 

SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, serta 

kepatuhan dalam membayar tunggakan. Kepatuhan pajak (tax compliance) akan 

ditentukan oleh ada tidaknya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang diperiksa 

yang terindikasi melakukan kecurangan. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam self 

assessment system dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi 

perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan 

menjadi lumpuh. Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan 
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perpajakan, maka diantisipasi dengan upaya pemeriksaan pajak yang memenuhi 

kriteria untuk diperiksa. Pemeriksaan pajak berdampak pada peningkatan 

penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang dibayarkan wajib pajak akan 

masuk dalam kas negara. 

Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak 

adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dalam 

Keputusan Menteri Keuangan No. 184/PMK.3/2015. Pemeriksaan pajak yang 

dilakukan oleh KPP dengan terefleksi dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 

Surat Ketetapan Pajak diterbitkan apabila WP melaporkan ketidakbenaran dalam 

pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang telah dilaporkannya. 

Selisih lebih atas ketidakbenaran pengisian SPT tersebut atau jumlah kredit pajak 

lebih besar daripada pajak yang terutang maka KPP akan menerbitkan SKP kurang 

bayar (SKPLB). Sebaliknya apabila jumlah pembayaran pokok pajak ternyata 

kurang, maka KPP akan menerbitkan SKP kurang bayar (SKPKB) maka wajib 

pajak membayar kekurangan sesuai dengan jumlah yang ada di SKPKB. Surat 

Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) akan diterbitkan apabila terdapat selisih jumlah 

pokok pajak yang telah dibayarkan oleh WP dengan jumlah kredit pajak dan tidak 

ada kredit. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) surat ini 

diterbitkan KPP apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan 

jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan (Vegirawati, 

2011). Dan yang terakhir Surat Tagihan Pajak (STP) surat in diterbitkan KPP 

apabila ditemukannya WP tidak atau belum melunasi kewajiban perpajakannya 

maka diterbitkannya surat tagihan pajak dan akan dikenakan sanksi berupa denda. 

Tidak hanya kesadaran, tingkat pelebih atas mahaman dan pengalaman juga 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya 

(Franklin, 2008). Diera (2017) meneliti tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaaan Pajak Penghasilan menemukan 

tingkat penagihan, pemahaman dan penghasilan wajib pajak berpengaruh signifikan 
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terhadap kepatuhan wajib pajak yang berdampak pada penerimaan pajak 

penghasilan 

Jumlah  WP Badan yang semakin banyak di Indonesia secara signifikan sangat 

berpengaruh pada jumlah penerimaan PPh , namun besarnya jumlah WP Badan 

belum tentu berpengaruh terhadap kepatuhan WP tersebut. Kepatuhan WP juga 

berpengaruh secara signifikan terhadap kesesuaian jumlah pajak yang dilaporkan. 

Apabila banyak WP Badan yang tidak patuh dan mayoritas melakukan kesalahan 

dalam melaporkan pajak terutang akan berdampak pada pemeriksaan pajak berupa 

penerbitan SKP dan akan mempengaruhi penerimaan PPh, salah satunya adalah 

PPh 25. PPh pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayarkan sendiri oleh WP 

setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Waluyo, 2011 :305). 

PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada 

subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak dimaksudkan untuk tidak 

dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Besar atau kecilnya penerimaan pajak 

yang diterima KPP tergantung besar atau kecilnya PKP yang dihitung dengan 

melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap laba bersih 

sebelum pajak dari WP yang bersangkutan. Kepatuhan membayar pajak pada Wajib 

Pajak PPh Pasal 25 Badan didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT Tahunan. SPT 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. 

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan “besarnya angsuran pajak 

dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk 

setiap bulan”. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) dan Pelaksanaannya di tingkat daerah dilakukan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan 

mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi pajak yang 

diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sistematis, terkendali dan mudah 

dipahami oleh wajib pajak. 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang khususnya di KPP Pratama 

Kepanjen, karena merupakan KPP induk Kepanjen yang bertempat di Kabupaten 

Malang dan menurut bagian pelayanan KPP Pratama Kepanjen terdapat masalah 
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seperti kesadaran Wajib Pajak atau keterbatasan pengetahuan terkait perpajakan, 

luas wilayah kerja KPP Pratama Kepanjen sangat luas sedangkan Wajib Pajak 

menyebar di wilayah tersebut dibutuhkan kepatuhan yang maksimal, untuk 

menjangkau penyuluhan kurang terjangkau terkait kesadaran. Fakta – fakta 

penerimaan yang ada di KPP Pratama Kepanjen terkait kondisi terdapat banyak 

sektor – sektor industri seperti pabrik rokok, gula, pabrik susu yang dapat 

menambah penerimaan PPh Badan dan juga tidak ada pusat sentral mall. Menurut 

data yang diperoleh KPP Pratama Kepanjen penerimaan PPh di KPP Pratama naik 

tiap tahunnya tahun 2015 Rp 3.537.302.324 , tahun 2016 Rp 2.317.864.497 , tahun 

2017 sebesar Rp 6.999.944.817 dan tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun 

tahun sebelumnya Rp 16.851.773.415 . Penyumbang penerimaan terbesar di KPP 

Pratama Kepanjen yaitu PPh Badan. Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran 

pajak, perlu dilakukan pemeriksaan pajak dimana dengan pemeriksaan pajak 

tersebut dapat mempengaruhi kondisi  menjadi menaikkan atau menurunkan pajak 

yang hasilnya berdampak pada penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan latar 

belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini penting dilakukan karena untuk 

mengetahu tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

Apakah kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap 

penerimaan PPh pasal 25 Badan pada KPP Pratama Kepanjen tahun 2015-2017? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak 

terhadap penerimaan PPh paal 25 Badan pada KPP Pratama Kepanjen Tahun 2015- 

2017. 
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 Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis yang 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Secara akademis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan 

mengenai pentingnya pemeriksaan pajak dalam meningkatkan penerimaan 

pajak dan kontribusi pemikiran tentang dunia perpajakan , serta peneliti dapat 

mengembangkan kemampuannya dalam bidang perpajakan. 

2. Secara praktis 

 Penelitian ini dapat memberikan informasi-informasi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak yang tidak dapat 

dihindari, serta dapat memberi masukan khususnya kepada KPP Pratama Kota 

Kepanjen dalam melaksanakan peraturan perpajakannya. 

 


