
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu penerimaan dari kota Pasuruan yang  sangat penting 

bagi pembangunan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat adalah pajak. Pembangunan daerah yang merata 

serta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai apabila 

masyarakat di kota Pasuruan taat dalam membayar pajak. Kesadaran 

masyarakat kota Pasuruan dalam membayar pajak dapat diarahkan untuk 

mewujudkan perekonomian yang mandiri dan handal. Dengan demikian 

perekonomian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Roda 

pemerintahan dan pembangunan daerah juga tidak mungkin bergerak  

tanpa dukungan dana terutama dana  yang berasal dari pendapatan daerah 

tersebut. 

Pendapatan negara dari sektor pajak dibagi  menjadi dua golongan, 

pajak langsung dan dari pajak tidak langsung. Dari pajak langung 

contohnya  Pajak Penghasilan (PPh). Dilihat dari segi penerimaan, Pajak 

Penghasilan (PPh) dapat membantu daerah dalam  membiayai 

pengeluaran, namun tidak semua orang membayar Pajak penghasilan 

(PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang 

pribadi atau badan yang telah berpenghasillan diatas Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP). 
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Dalam melakukan pemungutan, pajak menganut tiga system 

pemungutan yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, 

dan Withholding System. Sistem tersebut mempunyai keistimewaan 

masing-masing. Namun self Assessment System memiliki peranan yang 

dominan karena menerapkan  sistem pemungutan Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta 

sebagian pada Pajak Bumi dan Bangunan. Penerapan sistem yang baik 

dapat meningkatkan penerimaan negara karena semuanya diterapkan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan. Penggunaan Self Assessment System 

menurut Wajib Pajak (WP) diharapkan aktif dalam melaksanankan 

kewajiban maupun hak perpajakannya. 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

membayar pajak dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan 

berdasarkan realisasi penerimaan. Bila target penerimaan belum 

terealisasi, maka hal ini disebabkan karena masih ada Wajib Pajak yang 

belum mengetahui atau  memahami perpajakan sehingga Wajib Pajak 

(WP) tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan 

kurangnya sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Kepatuhan wajib pajak  yang bersumber dari kesadaran masyarakat 

untuk membayar pajak bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Persoalan pajak 

yang kerap muncul bersuber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, 

aparatur pajak, serta dari pajak itu sendiri. Kesadaran masyarakat dalam 
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membayar pajak belum patuh sehingga target penerimaan pajak tidak 

terealisasai. 

Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Pasuruan merupakan instansi 

vertikal dari Direktorat  Jendral  Pajak di bawah Kantor Wilayah DJP 

JawaTimur III yang bernaung di bawah Departemen Keuangan  Republik  

Indonesia. Tugas  dari  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan adalah  

melaksanakan tugas pokok Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam 

penerimaan negara. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

menetapkan judul untuk penulisan tugas akhir adalah analisis kepatuhan 

wajib pajak dalam melaporkan SPT tahuanan PPh badan pada KPP 

Pratama Pasuruan. 
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B. Rumusan masalah 

Dari pemaparan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh 

Badan pada kantor pelayanan pajak pratama Kota Pasuruan ? 

2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan PPh Badan pada kantor pelayanan pajak 

pratama kota Pasuruan ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tulisan ini adalah penguji hanya membahas tingkat 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan PPh badan pada 

KPP Pratama Pasuruan pada tahun 2019. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalahan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mengetahui prosedur pelaporan surat pemberitahuan (SPT) 

Tahunan PPh Badan pada kantor pelayanan pajak pratama Kota 

Pasuruan 

b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pada kantor 

pelayanan pajak pratama Kota Pasuruan 
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2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi kantor pelayanan pajak pratama Kota Pasuruan agar 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Pasuruan 

b. Bagi penilitian lain dimana manfaat penelitian ini bagi pihak lain 

adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang  

kepatuhan wajib pajak yang ada di Kota Pasuruan  

 


