
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, hampir 80% (delapan puluh

persen) penerimaan negara dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) berasal dari

pajak. Pajak yang menjadi sumber penerimaan negara berasal dari Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Pajak yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk

pelaksanaan pembangunan pembangunan nasional demi terwujudnya masyarakat adil,

makmur dan sejahtera.

Setiap Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya wajib memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Kewajiban memiliki NPWP berlaku bagi Wajib Pajak

yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.NPWP merupakan nomor yang

diberikan kepada Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang KUP

dinyatakan bahwa setiap Wajib Pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan

Nilai berdasarkan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan yang dimaksud dengan “Pengusaha Kena Pajak”

menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang KUP adalah pengusaha yang melakukan

penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Berdasakan Peraturan
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dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang memiliki penghasilan beredar selama

setahun lebih dari Rp 4.800.000.000,00.

Setiap Wajib Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa

Kena Pajak harus melaporkan kegiatan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila terlah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

tersebut berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPN atas barang atau jasa yang

diserahkannya.

Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (8) UU KUP, apabila Wajib

Pajak tersebut tidak lagi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak, maka Wajib Pajak/pengusaha tersebut dapat mengajukan permohonan pencabutan

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga tidak lagi

mempunyai kewajiban memungut PPN. Begitu juga sebaliknya, apabila Direktorat Jenderal

Pajak mendapatkan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib

Pajak/pengusaha tidak lagi melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena

Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak secara jabatan dapat mencabut pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat penting pencabutan pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak dalam sistem administrasi perpajakan, Penulis mengangkat masalah

pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak menjadi judul tugas akhir yaitu “TATA

CARAPENCABUTAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA KANTOR

PELAYANAN PAJAK (KPP)PRATAMA PEKANBARU TAMPAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian tugas akhir ini dibuat dan disusun dengan rumusan masalah sebagai

berikut:



1. Bagaimana tata cara atau prosedur kerja pencabutan Pengusaha Kena Pajak pada KPP

Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh KPP PratamaPekanbaru Tampandalam

melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul tersebut diatas,tujuan dari penelitian atas tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pencabutan Pengusaha Kena Pajak oleh KPP Pratama

Pekanbaru Tampan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui tindakan hukum atau sanksi yang diberikan oleh KPP

Pratama Pekanbaru Tampan terhadap Wajib Pajak yang menyalahgunakan

pencabutan Pengusaha Kena Pajaknya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Memberikan sumbangan ilmu mengenai tata carapencabutanPengusaha Kena

Pajak khususnya di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Memberikan masukan perbaikan kepada KPP Pratama Pekanbaru Tampan

terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencabutan

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3. Digunakan sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penulisan berikutnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian



Penelitianatas tugas akhir ini akan dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru

Tampan, Kota Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2014 dan akan direncanakan

selesai pada bulan Mei 2014.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian atas tugas akhir ini meliputi

data sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui

wawancara denganKepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan

KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Data primer ini meliputi data untuk tahun

2010 sampai dengan tahun 2013.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media

perantara dalam bentuk buku, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang

diperolehdi perpustakaan dan internet.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

1. Interview

Untuk pengumpulan data,Penulis melakukan wawancara dengan

pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok

pembahasan, yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan

KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan

mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan pencabutanPengusaha

Kena Pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan.





1.4.5 Analisis Data

Data atau dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian ini langsung

dilakukan analisis.Analisis data tersebut meliputi analisis data secara kualitatif

dan kuantitatif atas data primer dan data sekunder.

1.5 SistematikaPenulisan

Tugas akhir ini disusun dengan sistematikan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah,perumusan
masalah,tujuan dan manfaat penelitian,metode penelitian, teknik
pengumpulan data,dan sistematika penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum KPP
PratamaPekanbaru Tampan,struktur organisasi,dan uraikan
tugasKPP Pratama Pekanbaru Tampan

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan mengenai tinjauan teori dan tinjauan praktek.
Tinjauan teori meliputi definisi pajak,fungsi pajak,jenis-jenis
pajak,dasar hukum pengukuhan dan pencabutanPengusaha Kena
Pajak,definisi Pajak Pertambahan Nilai, definisi Pengusaha Kena
Pajak, alasan pencabutanPengusaha Kena Pajak,tata
carapencabutanPengusaha Kena Pajak berdasarkan permohonan
Wajib Pajak, tata cara pencabutanPengusaha Kena Pajak secara
jabatan, sanksi yang terkait dengan pencabutan Pengusaha Kena
Pajak, dan pajak menurut syari’ah.Tinjauan praktek meliputi
prosedur kerja pencabutanPengusaha Kena Pajak, lamanya waktu
pencabutanPengusaha Kena Pajak, jumlah pencabutan Pengusaha
Kena Pajak, kendala-kendala dalam pencabutanPengusaha Kena
Pajak, dan upaya-upaya pengawasan atas
penyalahgunaanpencabutan Pengusaha Kena Pajak.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai hasil dari penelitian serta membuat
kesimpulan dan saran.


