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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    LATAR BELAKANG MASALAH 

         Pajak merupakan penerimaan negara terbesar yang di gunakan untuk 

mengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai 

alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik 

yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai 

pengeluaran rutin serta pembangunan nasional, Alokasi pajak tidak hanya 

diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan 

rakyat yang tidak membayar pajak. 

         Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan 

peran dari Dirjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif 

dari wajib pajak itu sendiri . Perubahan sistem perpajakan dari official assesment 

menjadi self assesment . Sistem self assesment yang diterapkan dalam sistem 

perpajakan memberikan kepercayaan yang penuh bagi wajib pajak untuk 

mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban 

perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

          Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara lansung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. 

         Proses pemungutan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) secara struktural dibawah Kementerian Keuangan (KEMENKEU). 
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Direktorat Jenderal pajak mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan 

pelayanan prima kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan semaksimal mungkin. Seiring dengan bertambahnya 

jumlah wajib pajak maka diisyaratkan adanya peningkatan kualitas pelayanan. 

Pada zaman modern Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perkembangan  

pelayanan perpajakan dengan melakukan modernisasi sistem administrasi 

perpajakan. 

         Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari 

penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib 

pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan 

fungsi antara fungsi pelayanan, pemeriksaan, penagihan, pengolahan data dan 

informasi, ekstensifikasi dan penyuluhan pajak, Pengawasan dan konsultasi. 

         Pengawasan dan Konsultasi atau sering disingkat WASKON di KPP adalah 

nama Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak.Dalam satu KPP ada empat 

seksi Waskon 1, Waskon 2, Waskon 3, Waskon 4. Masing-masing Waskon 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Pada seksi inilah para Account Repsentative 

(AR) berada, Setiap waskon terdiri dari 7 Account Representative dan satu kepala 

seksi waskon. Dan mereka bertanggung jawab kepada kepala seksi yang menjadi 

atasan langsungnya. Fungsi waskon 1,2,3 dan 4 yaitu sama melakukan 

pengawasan dan konsultasi terhadap wajib pajak. 

         Account Representative diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 

79/PMK.01/2015 Tentang Account Repsentative Pada Kantor Pelayanan Pajak. 

Account Representative merupakan salah satu ujung tombak penggalian potensi 

penerimaan Negara dibidang perpajakan yang mengembangkan tugas intensifikasi 
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perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan 

pengawasan terhadap wajib pajak. Account Representative yang menjalankan 

fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak mempunyai tugas yaitu:  

         a.   Melakukan Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. 

         b.   Menyusun profile Wajib Pajak. 

         c.   Analisis kenerja Wajib Pajak 

d.  Rekonsiliasi data Wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan 

kepada wajib pajak. 

e.   Melakukan Konsultasi terhadap wajib pajak. 

         Seiring berjalannya waktu, timbul permasalah yang dikeluhkan sebagian AR 

yaitu tugas pengawasan dan kepatuhan Wajib pajak tidak dapat ditangani dengan 

baik. Padahal seperti diketahui bahwa pengawasan kepatuhan Wajib Pajak ini 

merupakan salah satu instrument penting untuk mengaman penerimaan pajak dan 

menegakkan hukum. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah : 

         a.  Wajib pajak berniat melakukan penghindaran pajak karena wajib pajak 

tidak tau pajak itu di gunakan untuk apa saja. Dan mereka mengaangap 

bahwa pajak digunakan hanya untuk kepentingan individu semata. 

b.  Wajib pajak tidak tau bagaimana cara menyelesaikan masalah kewajiban 

perpajakannya dan tidak tau melakukan konsultasi kemana. Sehingga 

wajib pajak tidak mau melakukan konsultasi dan wajib pajak lebih 

memilih untuk menyimpan.permasalahan perpajakan yang dia hadapi 

sendiri. 
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Data WP Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang Dari tahun 2014-2017 : 

         Dari pemaparan data tabel I.1 dapat kita lihat bahwa wajib pajak terdaftar di 

KPP Pratama Bangkinang sudah meningkat pada tiap tahunnya. Pada tahun 2014 

wajib pajak berasal dari badan berjumlah 5.621 WP Badan, dan yang terdaftar 

dari oranng pribadi berjumlah 95.064 WP Orang Pribadi yang di lakukan oleh 

waskon. Dan pada tahun 2015 waskon mengeluarkan data WP yang berasal dari 

Badan meningkat 558 badan menjadi 6.179 badan terdaftar dan WP yang 

terdaftar dari OP meningkat sebesar 7.788 OP menjadi 103.052 OP yang 

terdaftar. Dan pada tahun 2016 jumlah WP Badan terus meningkat sebesar 643 

badan menjadi 6.822 badan terdaftar dan WP yang berasal dari OP juga 

meningkat sebesar 5.772 OP menjadi 108.824 OP. Dan kemudian pada tahun 

2017 jumlah WP Badan meningkat 699 badan menjadi 7.521 badan yang 

terdaftar sedangkan WP yang berasal dari OP juga meningka 16.121 mencapai 

angka sebesar 124.945 OP terdaftar. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2014 

hingga 2017 WP Badan dan OP sudah mengalami peningkatan yang cukup besar 

di Kantor Pajak Pratama Bangkinang, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 

2017 yaitu 7.521 badan dan 117.424 OP. 

Tabel I.1 

Tahun  Badan  Orang Pribadi (OP) 

2014 5.621 95.064 

2015 6.179 103.052 

2016 6.822 108.824 

2017 7.521 117.424 

Total 26.143 424.364 

Sumber: Kantor Pajak Pratama (KPP) Bangkinang 
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         Keadilan haruslah tetap dijunjung tinggi untuk mengalahkan keinginan 

semata, keperluan pribadi, dan hanya untuk menguntungkan satu pihak. Dari latar 

belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis ingin membahas dalam 

Tugas Akhir dengan judul “Mekanisme Pengawasan Dan Konsultasi 

Terhadap Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang” 

1.2    Rumusan Masalah 

   a.  Bagaimana mekenisme pengawasan pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bangkinang?  

   b.  Bagaimana mekanisme Konsultasi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bangkinang? 

1.3    Tujuan  

         Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan Tugas Akhir 

ini adalah :  

a. Untuk mengetahui mekanisme Pengawasan pada Wajib Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 

 b. Untuk mengetahui Mekanisme Konsultasi pada Wajib Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. 

1.4    Manfaat Penelitian 

         Adapun Penulisan ini diharapkan bermamfaat untuk : 

a.  Penelitian ini diharapakan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi penulis mengenai Mekanisme pengawasan dan konsultasi pada 

wajib pajak. 

b. Sebagai refrensi bagi pihak yang berkaitan dengan judul yang penulis 

angkat dalam Penulisan Tugas Akhir ini. 
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         c. Penelitian ini bermanfaat bagi Penulis dalam melatih kemampuan 

menulis. 

1.5    Metode Penulisan 

1.5.1 Lokasi Penelitian 

         Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Peayanan Pajak Pratama 

Bangkinang yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien II No 4, 28116 Pekanbaru. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

         Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2018 sampai sampai bulan 

September 2018. 

1.5.3 Jenis Data 

a. Data Primer 

         Merupakan data yanng diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal 

ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bangkinang. 

b. Data Sekunder 

         Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan atau 

yang diperoleh melalui media perantara seperti dokumen, catatan, jurnal, buku 

referensi maupun bentuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

         Studi Lapangan (Field Research method) terdiri dari dua metode yaitu :  

a. Metode Wawancara (Interview Method) 

         Metode ini dilakukan melalui wawancara dengan cara berdiskusi maupun 

berkonsultasi serta mengajukan pertanyaaan secara langsung maupun tidak 

langsung mengenai materi yang diteliti kepada pihak-pihak yang terkait. 
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b. Metode Observasi (Observation Method) 

         Metode ini dilakukan dengan pengamatan dan penelitian secara langsung 

atas pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan objek yang diteliti. 

c. Dokumentasi 

         Merupakan suatu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkip, buku, surat-surat 

kabar dan lain-lainnya, 

d. Analisis Data 

         Merupakan sebagai upaya untuk mengelola data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik data-data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan 

bermamfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian. Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya 

mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

1.6    Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai 

berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

         Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, mamfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM INSTANSI 

         Dalam bab ini, menguraikan tentang sejarah singkat berdirinya Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, visi dan misi, struktur organisasi unit 

kerja, serta uraian tugas dari masing-masing bidang. 



 

 

8 

 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

         Bab ini menguraikan pembahasan pengertian pajak, objek pajak, subjek 

pajak, pengelompokan pajak, dasar hukum pengawasan dan konsultasi, pengertian 

pengawasan dan  konsultasi, dan pajak menurut islam. 

BAB IV : PENUTUP 

         Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hal-hal yang telah 

dikemukakan dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan dari penulis. 

DAFTAR PUSTAKA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


