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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat

Indonesia. Sebagian kalangan telah menetapkan pajak secara proporsional dalam

kehidupannya, bahwa sejak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam

membantu pelaksanaan tugas kenegaraan yang ditangani pemerintah. Indikasi ini

terlihat dari semakin banyaknya jumlah Wajib Pajak, demikian juga dengan

keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan, apabila ada suatu

penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan, seperti halnya penyuluhan,

seminar dialog dan lain sebagainya.

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak

untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan

Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin

kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan

fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan

terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang

digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam

Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak 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
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Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (M. Iqbal Alamsjah,

Direktorat Jenderal Pajak, 2010: 7).

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan bagi kepentingan bersama.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan

pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri yang berupa pajak.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang

digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan atau

sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat (Waluyo, 2011:2).

Jumlah Wajib Pajak di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat,

tetapi belum diikuti dengan besarnya tingkat kepatuhan pajak dalam melaporkan

kewajiban pajaknya. Keengganan untuk melaporkan kewajiban pajak masih

tinggi. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh tingkat pengetahuan Wajib Pajak

akan peraturan perpajakan yang masih sangat kurang. Masalah ini membuat

pemerintah mempunyai tugas ekstra untuk mencari solusinya, karena tingkat

kepatuhan Wajib Pajak memegang peran penting dalam realisasi penerimaan

pajak.

Salah satu kendala dalam bidang perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan

dan kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak masih sangat rendah. Hal ini dapat

diliahat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang belum maksimal di Indonesia.

Saat ini Indonesia menganut sistem Self assessment system, di mana Wajib Pajak

diberikan wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang

dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak tanpa adanya campur

tangan pemerintah dan pihak pemerintah hanya mengawasi mulai dari
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mendaftarkan diri  sebagai Wajib Pajak, menghitung, menyetorkan dan

melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada pihak pemerintah yang dalam hal

ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) terdekat (Riyandi Saputra, 2012:3).

Pemberlakuan self assessment system di Indonesia belum dapat dikatakan

maksimal. Karena sampai saat ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak

melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan prodesur yang

telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Wajib Pajak belum patuh

dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan masih banyak

kesalahan-kesalahan dalam bidang perpajakan baik disengaja maupun kesalahan

yang tidak disengaja mulai dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar sekalipun

(Rimsy, 2005:27).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan

untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau

bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut Undang-Undang

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. SPT merupakan salah satu

sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak, baik itu pengusaha Kena Pajak (PKP)

maupun bagi pemungut pajak untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan

jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat dua macam SPT

yaitu : SPT Masa dan SPT Tahunan. Salah satu SPT Tahunan adalah SPT

Tahunan Pajak Penghasilan (Anastasia Diana, 2009:121)

Dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kesalahan oleh Wajib Pajak

dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang status hukumnya berbentuk
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badan dan orang pribadi. Fakta di lapangan masih banyak PKP yang secara

teoritis sudah dapat dikenakan pajak tetapi tidak patuh dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Contoh

lain dari kesalahan yang sering dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

adalah masih banyak yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan

bahkan ada juga tidak melaporkan pajak terutangnya sama sekali melalui Surat

Pemberitahuan (Riyandi Saputra,2012:4)

Fakta lainnya adalah ketidaktahuan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak

terutangnya. Karena sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) selalu berubah-

ubah. Pada awal tahun 2013 ini, sistem penyampaian SPT Tahunan bagi Wajib

Pajak orang pribadi dan badan mengalami perubahan pada sistem dan tata cara

penerimaan dan pengolahan. Namun pada kenyataannya, masih banyak Wajib

Pajak tidak mengerti atau kurang memahami dalam melaporkan pajaknya. Hal ini

dapat dilihat dari tingkat rasio penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan

(PPh) orang pribadi dan badan. Pada Tahun 2009 presantase tingkat penyampaian

SPT Tahunan sebesar 8,04%, tahun 2010 tingkat penyampian SPT Tahunan

mengalami peningkatan, yakni dengan total 8,69% dan pada tahun 2011

mengalami penurunan sebesar 7,92%, namun pada tahun 2012 penyampaian SPT

Tahunan mengalami peningkatan yakni 8,31% bagi orang pribadi dan badan.

Hal ini dapat disebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak

(WP) dalam melaporkan pajaknya dan sistem atau tata cara pelaporan SPT

Tahunan yang dianggap WP rumit dan berbelit-belit yang akan memakan waktu

dan tenaga. Apalagi dengan adanya peraturan baru dan perubahan dalam proses
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dan sistem Pelaporan SPT Tahunan yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal

Pajak yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ2012 (Hasil

wawancara dengan Pegawai KP2KP Bagansiapiapi tanggal 04 Februari 2014).

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ini harus dilakukan dengan benar,

jelas, tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oeh Undang-

Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun

2009. Hal ini berlaku untuk semua jenis pajak termasuk pajak penghasilan. Semua

pelaporan SPT harus diketahui oleh pemerintah yang dalam hal ini Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) dan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bahkan Kantor

Pelayanan Pajak Penyuluhan dan Konsutasi Perpajakan  (KP2KP) setempat. Salah

satu KP2KP yang berwenang dalam hal ini adalah KP2KP Bagansiapiapi yang

ditunjuk Pemerintah untuk melayani para Wajib Pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya termasuk juga dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

sebuah penelitian yang dituangkan dalam sebuah Tugas akhir yang berjudul :

“Sistem Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan Pada K2KP

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.”

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah “Apakah

sistem pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dan badan pada KP2KP

Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan peraturan pada

Undang-Undang Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor

16 Tahun 2009?
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah

untuk mengetahui Sistem Pelaporan SPT Tahunan orang Pribadi dan Badan pada

KP2KP Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan peraturan pada

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun

2009.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi penulis Tugas Akhir ini disusun sebagai saah satu syarat dalam

mencapai kelulusan pada prodi D3 Akuntansi UIN SUSKA RIAU, selain

ini juga untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dan untuk

menambah ilmu pengetahuan mengenai perpajakan serta mampu

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan pada dunia kerja.

2. Bagi mahsiswa sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu

yang telah diperoleh selama duduk dibangku kuliah dan menambah

pengetahuan mengenai sistem pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dan

badan. Dan hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia sebagai

sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.

3. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagi sumber

informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang

berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.
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1.4. Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir

ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bagansiapiapi yang beralamat di jalan Pelabuhan

Baru No. 9 Bagansiapiapi. Penelitian ini dilakukan oleh penulis selama 2 bulan

yang terhitung 01 Juli- 31 Agustus 2013.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis kumpulkan dalam menulis penelitian ini adalah :

a.Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara

kepada para pegawai dan staf Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir

terutama kepada kepala seksi pelayanan dan kepala seksi pengawasan

yang berkaitan dengan masalah penelitian Penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk

laporan, catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait

dengan masalah penelitian melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan

Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.
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3. M

etode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam melakukan

penulisan laporan ini adalah dengan dua cara sebagai berikut :

a. O

bservasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara

mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara

langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan

pencatatan secara sistematis dengan hal-hal yang terkait dengan masalah

yang diamati penulis.

b. I

nterview

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau

Tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka

kepada pegawai dan staf Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

Perpajakan (KP2KP) Bagansiapiapi.

4. A

nalisis Data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara sistematis,

maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait. Dalam hal ini

penulis menggunakan pendekatan deskriptif kuaitatif. Deskriptif kualitatif

merupakan pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka tetapi
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dengan deskripsi saja dan membandingkan antara realisasi yang

sesungguhnya dengan teori-teori yang beerhubungan dengan permasalahan.

1.5. S

istematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam sebuah

penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti

sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini

bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pendahuluan

terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat laporan, metode

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KP2KP BAGANSIAPIAPI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan

(KP2KP) Bagansiapiapi yang berisi tentang sejarah perusahaan,
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struktur organisasi, serta visi dan misi Kantor Pelayanan

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bagansiapiapi.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan

menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, di mana penulis akan

mengambil kesimpulan dari  penelitian pembahasan serta

memberikan saran yang berhubungan dengan hasil kerja praktek


