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ABSTRAK 

DIAN RAHAYU, 2019.Efektivitas Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama 
Parepare, Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D-III 
Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 
Pembimbing I Hj. Naidah dan Pembimbing II  Muhammad Adil.  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas 
pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 dan berdasarkan realisasi 
penerimaan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini 
adalah KPP Pratama Parepare.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 
pemeriksaan pajak berdasarkan SP2 di KPP Pratama Parepare pada 
tahun 2014 sampai dengan 2018 termasuk dalam kategori sangat efektif. 
Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan  SKP di KPP Pratama 
Parepare pada tahun 2014 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2015 
termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2016 termasuk dalam kriteria tidak 
efektif, 2017 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2018 termasuk dalam 
kriteria sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 
pemeriksaan pajak antara lain sikap wajib pajak, petugas pemeriksa 
pajak, waktu pemeriksaan pajak yang singkat, psikologi Wajib Pajak, 
fasilitas kantor, komunikasi, serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama 
yang baik antar bagian. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pemeriksaan Pajak. 
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ABSTRACT 

DIAN RAHAYU, 2019. Effectiveness of Tax Examination in KPP 
Pratama Parepare. Scientific Writing of the Faculty of Economics and 
Business of D-III Taxation Study Program at Muhammadiyah University 
Makassar. Supervised by Supervisor I Hj. Naidah and Advisor II 
Muhammad Adil.  
 
 The purpose of this study is to measure the effectiveness of tax 
audits based on SP2 and based on the realization of tax audit receipts. 
This research uses descriptive research with a qualitative approach. The 
location of this research is Parepare Primary Tax Office.  
 
 The results of this study indicate that the level of effectiveness of 
tax audits based on SP2 in KPP Pratama Parepare in 2014 to 2018 is 
included in the very effective category. The level of effectiveness of tax 
audit based on SKP in KPP Pratama Parepare in 2014 is included in the 
ineffective criteria, 2015 is included in the ineffective criteria, 2016 is 
included in the ineffective criterion, 2017 is included in the ineffective 
criterion, 2018 is included in the highly effective criterion. Factors that 
influence the effectiveness of tax audits include attitudes of taxpayers, tax 
auditors, short tax audit time, psychology of taxpayers, office facilities, 
communication, as well as support from leaders and good cooperation 
between departments. 
 
Keywords: Effectiveness, Tax Audit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah yang 

sangat luas dan masyarakat beragam yang disatukan oleh Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia bercita-cita untuk melindungi warga 

negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai 

cita-cita tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan tersebut. 

Kemandirian yang dimaksud adalah memanfaatkan kemampuan dalam 

negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan 

tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri. Salah satu penerimaan 

dalam negeri yang sangat penting dan potensial untuk membiayai 

pembagunan tersebut adalah dari sektor pajak. 

 Pajak adalah iuaran kepada negara yang bisa dipaksakan yang 

terutang menurut ketentuan perundang-undangan tanpa mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan 

membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak sangat menentukan tercapai atau tidaknya penerimaan pajak di 

Indonesia yang menganut self assessment system. 

1 
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 Self assessment system adalah sistem di mana wajib pajak diberi 

kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Self assessment system 

yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan wajib 

pajak melakukan kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang 

menyebabkan kerugian bagi negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan 

terhadap kepatuhan wajib pajak baik melalui pengawasan administratif 

maupun melalui pemeriksaan pajak. 

 Tujuan pemerikasaan pajak adalah sebagai penguji kepatuhan wajib 

pajak adalah hal yang sebenarnya dilaksanakan, tanpa adanya 

pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan 

untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan 

pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai perwujudan bentuk 

pengawasan dan pembinaan, salah satunya berupa kegiatan pemeriksaan 

pajak yang akan dilaksanakan dari waktu kewaktu dan berkesinambungan. 

Maka untuk mengukur kinerja dari KPP tersebut, kali ini peneliti mengukur 

efektivitas mulai dari penyelesaian SP2 di tiap tahunnya, serta meneliti hasil 

penerimaan yang di raih dari sebuah pemeriksaan. 
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 Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan 

hukum bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang 

terutang oleh wajib pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam 

mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. 

Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik dan faktor penghambat 

dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan 

penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pare-pare? 

2. Apa Saja Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Yang Dihadapi 

Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Pare-Pare? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk Mengetahui Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare-pare. 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Yang 

Dihadapi Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pajak Di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Kepada Peneliti 

Peneliti diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada tidaknya 

pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare. 

2. Kepada Aparat Pajak 

Dapat memberikan masukan masukan kepada Direktorat Jenderal 

Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare 

pada khususnya dalam menentukan strategi untuk meningkatkan 

penerimaan pajak. 

 

3. Kepada Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan 

salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat 

pada bidang dan topik yang sama. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Pajak 

 Pengertian pajak menurut UU No.16 tahun 2009 tentang Perubahan 

Ketiga atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan adalah kontribusi waijb kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.   

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Sumarsan (2007:5) fungsi pajak antara lain : 

1. Fungsi penerimaan (Budgetair), berfungsi untuk menghimpun dana dari 

masyarakat bagi kas negara yang diperuntukkan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend), berfungsi sebagai alat untuk mengatur 

struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara 

pelaku ekonomi. 

 

2.1.3 Pemeriksaan Pajak 

  Pemeriksaan pajak telah diatur dalam pasal 1 angka 24 UU No.6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

5 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.16 Tahun 2009 adalah 

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, 

data/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

 
2.1.4 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 

  Landasan Hukum Pemeriksaan Pajak adalah Pasal 29, Pasal 29A 

dan Pasal 31 UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir 

dengan UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Pasal 29 ayat (1) UU KUP “Direktorat Jenderal Pajak 

berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pasal 31 ayat (1) 

UU KUP “Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak. 

2.1.5 Tujuan Pemeriksaan Pajak 

  Tujuan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan 

Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan Pajak yang menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak 

adalah untuk : 
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1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib 

pajak yang dilakukan dalam hal: 

a)  Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak. 

b) Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi. 

c) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak 

pada waktu yang telah ditetapkan. 

d) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang 

ditentukan oleh DJP. 

e) Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi. 

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang meliputi pemeriksaan dalam 

rangka : 

a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak. 

b) Penghapusan NPWP 

c) Wajib pajak mengajukan keberatan. 

d) Pencocokan data atau alat keterangan. 

e) Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 

  Berdasarkan hukum tersebut, tujuan utama pemeriksaan adalah 

untuk menguji dan membina wajib pajak agar memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Tujuan ini diimplementasikan berdasarkan prinsip tidak ada 
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satupun wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang tidak dapat 

diperiksa, semua mempunyai kesempatan yang sama untuk diperiksa 

karena yuridis DJP harus memperlakukan hal yang sama terhadap semua 

wajib pajak. 

  Berdasarkan pada amanat Undang-undang Perpajakan dan 

Keputusan Menteri Keuangan, DJP menata kegiatan pemeriksaan untuk 

mewujudkan tujuan pemeriksaan  dengan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan agar pelaksanaan pemeriksaan menjadi selaras dan terarah 

sesuai dengan misi yang ditetapkan. 

  Kebijakan pemeriksaan yang digariskan mencakup penata pelaksana 

dan mekanisme pemeriksaan termasuk sistem dan prosedur penentuan 

wajib pajak yang akan diperiksa dan tata cara pelaksanaan 

pemeriksaannya. 

2.1.6 Jenis-jenis Pajak yang Dilakukan Pemeriksaan pada KPP 

 Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia yang disebut dengan 

perpajakan nasional adalah Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat 

adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini 

oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak 

Daerah adalah pajak-pajak yang dikelolah oleh Pemerintah Daerah baik 

oleh Propinsi maupun oleh Kabupaten/Kota. Kedua jenis pajak pusat dan 

daerah yang dimaksud merupakan satu kesatuan dalam arti tidak 
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bertentangan. Jenis pajak yang dilakukan pemeriksa pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) hanya terdir atas 3 (Tiga) yaitu : 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. 

Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian 

maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan upah, gaji, 

honorarium, hadiah dan lain-lain. 

2.     Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas impor atau penyerahan 

Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean. Adapun yang 

dimaksud Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara yang ada diatasnya. 

Mengingat PPN mempengaruhi penentuan harga barang dan jasa 

maka atas impor atau penyerahan barang-barang kebutuhan pokok 

tidak dikenakan PPN. Demikian juga atas penyerahan jasa-jasa 

tertentu seperti jasa di bidang pelayanan kesehatan medis, pelayanan 

sosial, pendidikan, keagamaan, angkutan umum di darat dan air, dan 

di bidang tenaga kerja ditetapkan sebagai jenis jasa yang tidak 

dikenakan PPN. 
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3.  Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

PPnBM dikenakan sebagai tambahan pengenaan PPN yaitu atas 

impor atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong 

Mewah di dalam Daerah Pabean, misalnya atas penyerahan 10 mobil 

sedan, rumah diatas 200 m pesegi dan barang-barang mewah lainnya 

sesuai dengan  ketentuan. 

 
2.1.7 Efektivitas  

  Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya. (Mardiasmo, 2009:134).  

 Rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran efektfitas 

pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut (Halim,2004:152): 

 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 + 𝑛
 × 100% 

 
 Setelah dilakukan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan 

pajak, hasil perhitungan tersebut diklasifikasikan berdasarkan kriteria 

efektifitas Kementerian Perdagangan dalam Negeri. No.690.900.327 Tahun 

1996, sebagai berikut : 

1. Sangat Efektif  = > 100% 

2. Efektif  = 90% - 100% 

3. Cukup Efektif = 80% - 89% 
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4. Kurang Efektif = 70% - 79% 

5. Tidak Efektif = < 69% 

 

2.1.8 Penerimaan Pajak 

 Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan 

untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. 

Penerimaan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan 

peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan 

negara dan pembangunan nasional. (Waluyo, 2003:5). 

2.2 Kerangka Konseptual 

 
 Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai hal penting. Penelitian ini menjelaskan mengenai 

pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP PRATAMA PAREPARE yang 

kemudian diukur tingkat efektivitasnya dan kemudian dianalisis mengenai 

faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak 

di KPP PRATAMA PAREPARE. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 Gambar Konseptual 

2.3   Metode Pelaksanaan Penelitian 

2.3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini bertempat di KPP Pratama Pare-Pare dan waktu 

penelitian berlangsung selama 2 bulan pada bulan April 2019 sampai 

dengan bulan Juni 2019. 

2.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Dokumentasi, yaitu pengambilan data-data atau dokumen yang terkait 

dengan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-

Pare. 

KPP Pratama Parepare 

Pemeriksaan Pajak 

Efektivitas Pelaksanaan 

Pemeriksaan Pajak 

Faktor  

Pendukung 

Faktor  

Penghambat 
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2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

beberapa responden atau dalam hal ini pegawai pajak yang melakukan 

pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare. 

3. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian untuk mengetahui kegiatan pemeriksaan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pare-Pare. 

 
2.3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data yang di ambil langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pare-Pare. Berupa data Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP).  

2. Data Sekunder 

Data ini digunakan sebagai data penunjang bagi penyusun dalam 

penelitian ini. Data ini diperoleh dari buku maupun jurnal-jurnal yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

 

2.3.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif kuantitatif, dimana dalam analisi data ini peneliti hanya 

terbatas pada perhitungan. Analisis kuantitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efektifitas berdasarkan 

data dan hasil penelitian. 
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 Dari segi penyelesaian pemeriksaan yang didasarkan pada 

pencapaian target dan realisasi atas jumlah Surat Perintah Pemeriksaan 

(SP2) yang selesai setiap tahunnya dengan menggunakan perhitungan 

sebagai berikut : 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 + 𝑛
 × 100% 

 Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan yang didasarkan pada 

pencapaian target dan realisasi atas ketetapan pemeriksaan setiap 

tahunnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut  : 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 + 𝑛
 × 100% 

Keterangan : 

 𝑛 = jumlah tunggakan yang terjadi di tahun sebelumnya jika ada. 

 Maka untuk mengukur tingkat efektivitas dari pelaksanaan 

pemeriksaan rutin didasarkan pada kriteria atau standar menurut 

Kementerian Perdagangan dalam Negeri. No.690.900.3327 Tahun 1996 , 

sebagai berikut : 

1. Sangat efektif = > 100% 

2. Efektif  = 90% – 100% 

3. Cukup efektif = 80% – 89% 

4. Kurang efektif = 70% – 79% 

5. Tidak efektif = < 69% 



15 
 

BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Profil Instansi 

3.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi 

 Berdirinya kantor pelayanan pajak (KPP) di seluruh Indonesia 

didirikan atas dasar hukum. Pada mulanya, KPP di seluruh Indonesia 

bernama Kantor Inspeksi Pajak yang bertugas memungut pajak disekitar 

propinsi yang bersangkutan pada tahun 1925. Untuk menampung 

penghasilan negara dalam bidang perpajakan, maka pemerintah pada 

tahun 1953 mendirikan sebuah kantor yang bertugas mengatur kekayaan 

negara di bidang perpajakan yang bernama Inspective Van Financjen. 

 
 Sejak kemerdekaan, nama tersebut dipandang tidak sesuai lagi di 

zaman kemerdekaan, maka pada tahun 1959 diganti menjadi Kantor 

Jawatan Pajak dan setelah beberapa tahun lamanya tugas-tugas yang ada 

semakin berat fungsinya bukan saja fungsinya bukan hanya mengurus satu 

masalah saja, maka pada tahun1963 nama tersebut diganti menjadi Kantor 

Inspeksi Keuangan dan secara nasional menjadi Direktorat Jenderal Pajak, 

sedang untuk daerah tingkat I dengan nama Kantor Inspeksi Pajak. 

 
 Pada tahun 1958, nama Inspeksi Keuangan diganti menjadi Inspeksi 

Pajak, demikian pula wilayahnya yang semakin luas dan telah 

berkembangnya perekonomian, seperti Sulawesi, maka dirasa perlu untuk 

dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu : 

15 
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1. Kantor Inspeksi Ujung Pandang 

Kantor Inspeksi Pajak Ujung Pandang wilayahnya meliputi propinsi 

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara (Sulselra). 

2. Kantor Inspeksi Manado 

Kantor Inspeksi Manado wilayahnya meliputi propinsi Sulawesi Utara 

dan Sulawesi Tengah. 

 
 Pada tahun 1989 nama Kantor ainspeksi Pajak diganti menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan SK Menteri Keuangan RI No. 

KEP/276/MK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989.Untuk mengawasi para wajib 

pajak yang tersebar di kota-kota lain selain Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Tenggara, maka dibangunlah Kantor Dinas Luar pada Daerah Tingkat I dan 

daerah Tingkat II. Kantor yang ada di Gedung Keuangan Negara Ujung 

Pandang, yaitu kantor tersebut beralamatkan di Jl. Urip Sumiharjo Km.4 

Makassar dengan satu gedung dengan nama Gedung Keuangan Negara 

Ujung Pandang. 

 
3.1.2 Visi dan Misi 

 Visi : “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang 

Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara di wilayah 

Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara”. 

 Misi : Menjadi penyelenggara negara yang berdaulat dan mandiri di 

Wilayah Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dengan : 
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1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hukum yang adil. 

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk memudahkan pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

3. Aparatur pajak yang berintegrasi, komponen, dan profesional dan  

4. Komponen yang kompetitif bebasis sistem manajemen kerja. 

 
3.1.3 Kedudukan Tugas Dan Fungsi 

 Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksanaan Direktorat 

Jenderal Pajak yang berada di bawah dan tanggung jawab langsung 

kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai 

tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang 

pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 

barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak yang tidak langsung lainnya 

dlam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, KPP mempunyai fungsi : 

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 

penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak. 

2. Penata usahaan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Masa dan 

Tahunan serta berkas Wajib Pajak. 
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3. Penata usahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta 

pemantauan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, 

PPnBM, dan Pajak Tidak Langsung. 

4. Penata usahaan penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan 

restitusi PPh, PPN, PPnBM dan Pajak Tidak Langsung. 

5. Vertifikasi dan penerapan sanksi perpajakan 

6. Mengadministrasikan penegeluaran Surat Ketetapan Pajak (SKP). 

7. Mengurus Tata Usaha Rumah Tangga KPP. 

 
3.1.4 Jenis Kantor Pelayanan Pajak 

 Kantor pelayanan pajak modern terbagi dalam tiga jenis, yaitu : 

1) Kantor Pelayanan Pajak Besar 

2) Kantor Pelayanan Madya 

3) Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

 Dalam proses reorganisasi, Kantor Pelayanan Pajak modern baru 

dibentuk dan dioperasikan di Pulau Jawa, Pulau Bali, sebagian Pulau 

Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan Batam. 

 
3.1.5 Bagian Kantor Pelayanan Pajak 

 Kantor Pelayanan Pajak konvensional terdiri dari delapan seksi, yaitu 

: 

1. Sub Bagian Tata Usaha 

2. Seksi Tata Usaha Perpajakan 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
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4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan  

6. Seksi pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan 

7. Seksi pajak pertambahan nilai 

8. Seksi penagihan 

9. Seksi penerimaan dan keberatan 

 
 Sejak tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak dengan modernisasi 

administrasi perpajakan, dilakukan pembenahan organisasi, tugas dan 

fungsi antara Kantor Wilayah dengan KPP sebagai unit operasional 

perpajakan di lapangan.Yakni, menyangkut tugas-tugas pelayanan 

perpajakan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan 

goodgovernance, dilakukan pemisahan tugas dan fungsi yang jelas antara 

kedua unit vertikal DJP tersebut yang menjelaskan area (domain) kerja dan 

tanggung jawab masing-masing sehingga, sehingga selain menghilangkan 

duplikasi pelayanan, juga sebagai bagian dari sistem pengendalian intern 

(international control) perpajakan nasional. 

 
 Modernisasi perpajakan di lingkup Kantor Wilayah pertama kali 

diimplementasikan dengan membentuk Kantoe Wilayah DJP Wajib Pajak 

Besar (Large Taxpayers Regional Office, LTRO) melalui keputusan menteri 

keuangan No. 65/KMK.01/2002.Implementasi modernisasi ini sekaligus 

sebagai pilot project, sehingga dapat diantisipasi kemungkinan adanya 

kekurangan atau hambatan.Kemudian, diimplementasikan di Kamtor 
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Wilayah DJP Jakrta khusus (Keputusan Menteri Keuangan No. 

245/KMK.01/2004), yang diubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan 

No. 132/KMK.01/2006. Dalam implementasinya ada 3 model atau jenis KPP 

modern, yaitu : 

1. KKP Wajib Pajak Besar (Large Taxpayers Office, LTO) 

2. KPP Madya (Medium Taxpayers Office, MTO) 

3. KPP Pratama (Small Ttaxpayers Office, STO) 

 Adapun pembagian seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

adalah sebagai berikut : 

1. Sub Bagian Umum 

2. Seksi Pelayanan 

3. Seksi Pengelolahan data dan Informasi 

4. Seksi ekstensifikasi 

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

6. Seksi Penagihan  

7. Seksi Pemeriksaan 

 
3.1.6 Struktur Organisasi KPP Pratama Parepare 

 Agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya, KPP Pratama 

Parepare memiliki struktur organisasi.Struktur ini menggambarkan 

bagaimana posisi tugas dan tanggung jawab masing-masing personel yang 

terlibat dalam instansi ini. Struktur ini diharapkan mampu membantu 
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berbagai aktivitas dalam lingkungan kantor. Gambaran mengenai struktur 

organisasi yang berlaku di KPP Pratama Parepare adalah sebagai berikut: 

 

Struktur Organisasi KPP Pratama Pare-Pare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber :Seksi Pelayanan KPP Pratama Pare-Pare 
 
Gambar 3.1. Struktur Organisasi KPP Pratama Pare-Pare 

Sub bagian umum 

Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi I 

Seksi Pengelolaan Data 
dan Informatika 

Seksi Pelayanan 
Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II 

Seksi Penagihan 

Seksi Pemeriksaan 

Seksi Eksentifikasi 

Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi III 

Seksi Pengawasan dan 
Konsultasi IV 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Pare-Pare 
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3.1.7 Tugas Dan Tanggung Jawab 

1. Kepala Kantor KPP Pratama Parepare 

a) Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik 

secara internal maupun eksternal. 

b) Menyususn program kerja kegiatan kantor. 

c) Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian. 

d) Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara 

periodik. 

2. Bagian Umum 

a) Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian. 

b) Kegiatan kesekretaritan. 

c) Melakukan inventaris terhadap segala macam inventaris kantor. 

d) Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan. 

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

a) Melakukan pembentukan pemanfaatan bank data. 

b) Membuat dan menyampaikan surat perhitungan (SPH) kirim 

kekantor pelayanan lain. 

c) Membuat laporan penerimaan PBB/BPHTB. 

d) Melakukan penantausahaan PBB non elektronik dan alat 

keterangan. 

4. Seksi Penagihan 

a) Melakukan penghapusan piutang pajak. 
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b) Menyelesaikan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka 

penagihan pajak. 

c) Melakukan penagihan seketika dan sekaligus. 

d) Melakukan penagihan surat permintaan pemblokiran rekening wajib 

pajak. 

e) Membuat usulan pencegahan dan penyanderaan terhadap wajib 

pajak tertentu. 

f) Menjawab konfirmasi data dan tunggakan pajak. 

g) Melakukan penantausahaan surat keputusan keberatan/banding. 

h) Memproses dokumen yang masuk di seksi penagihan. 

5. Seksi Pemeriksaan 

a) Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan 

penyusunan perencanaan pemeriksaan. 

b) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan aturan pemeriksaan. 

c) Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan 

pajak serta administrasi pemeriksaan perpajkan lainnya. 

6. Seksi Ekstensifikasi 

a) Menggali potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak. 

b) Mencari data ekstensifikasi wajib pajak serta penyusun wajib pajak  

c) Memelihara pencarian data potensi perpajakan dalam rangka 

pembuatan monografi fiskal. 
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7. Seksi pelayanan 

a) Melakukan penatausahaan dokumen wajib pajak dan surat 

dokumen dan laporan wajib pajak di TPT. 

b) Melakukan penelitian hasil keluaran berupa 

SPPT/STTS/DHKP/DHR. 

c) Melakukan peminjaman pengiriman berkas. 

d) Melaksanakan pemenuhan konfirmasi dan klarifikasi. 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

a) Melakukan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota 

perhitungan. 

b) Menyelesaikan perubahan metode nilai persediaan. 

c) Melakukan penetapan wajib pajak patuh. 

d) Melakukan pemuktahiran profil wajib pajak dan melaksankaan 

ekualisasi. 

e) Melakukan pengusulan pengusaha kena pajak fiktif. 

f) Memberikan bimbingan pada wajib pajak. 

g) Memberikan himbauan pembetulan SPT (Surta pemeberitahuan). 

h) Menyelesaikan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak. 

 
3.2 Hasil Penelitian 

 Metode analisi data yang digunakan penulis dalam pembahasan 

penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui tingkat 

efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak melalui Surat Pemberitahuan 
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Pemeriksaan (SP2) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada tahun 2014 

sampai dengan 2018 di KPP Pratama Parepare. Dengan metode ini penulis 

dapat menggambarkan sebagaimana tingkat efektivitas pelaksanaan 

pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Parepare melalui data 

yang didapat langsung dari pihak KPP Pratama Parepare. 

 
3.2.1 Efektivitas Pemeriksaan Pajak berdasarkan Penyelesaian SP2 

Tahun 2014-2018 

 Data penerbitan dan  penyelesaian SP2  tahun 2014-2018 di KPP 

Pratama Parepare : 

Tabel 3.1 

Data Penyelesaian SP2 PPh Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama 

Parepare tahun 2014-2018 (Dalam satuan konversi LHP) 

   

Tahun Target Realisasi 
Belum 

Terealisasi 

2014 49 52 0 

2015 61 66 0 

2016 83 114 0 

2017 100 113 0 

2018 110 236 0 

Sumber :KPP Pratama Parepare,2019 

Tabel 3.1 menunjukkan data penyelesaian SP2 Orang Pribadi dan Badan 

KPP Pratama Parepare tahun 2014-2018, dimana dalam 5 tahun terakhir 

realisasi pemeriksaan dapat mencapai target yang ditentukan. Adapun 

perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak berdasarkan jumlah Surat 
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Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terealisasi dari tahun 2014-2018 adalah 

sebagai berikut : 

1. Tahun 2014 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
52

49
× 100% = 106,12% 

2. Tahun 2015 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
66

61
× 100% = 108,19% 

3. Tahun 2016 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
114

83
× 100% = 137,34% 

4. Tahun 2017 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
113

100
× 100% = 113% 

5. Tahun 2018 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
236

110
× 100% = 214,54% 
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Tabel 3.2 

Perhitungan Efektivitas SP2 dari tahun 2014-2018 

Tahun 
Target 

Pemeriksaan 
Realisasi 

Pemeriksaan 
Belum 

Terealisasi 
Tingkat 

Efektivitas 
Ket 

2014 49 52 0 106,12% Sangat Efektif 

2015 61 66 0 108,19% Sangat Efektif 

2016 83 114 0 137,34% Sangat Efektif 

2017 100 113 0 113% Sangat Efektif 

2018 110 236 0 214,54% Sangat Efektif 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 Tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas yang dapat 

dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil 

pemeriksaan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat 

dikatakan efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat menyelesaikan 

SP2 yang telah diterbitkan setiap tahunnya. KPP Pratama Pare-Pare 

di tahun 2014 dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan dan 

melebihi target yang telah ditentukan. Presentase efektivitas 

pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 

2014 adalah sebesar 106,12% yang termasuk dalam klasifikasi sangat 

efektif, hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 di tahun 2014 terpenuhi 

dan melebihi target yang telah ditentukan, yaitu sejumlah 52 SP2 dari 

49 SP2. 

2. Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan 

penyelesaian SP2 tahun 2015 adalah sebesar 108,19%, yang 
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termasuk dalam klasifikasi sangat efektif. Pelaksanaan pemeriksaan 

pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2015 dapat dikatakan 

sangat efektif karena petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Pare-

Pare dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan di tahun  

2015 bahkan melebihi target yang telah ditentukan, hal ini 

menyebabkan tidak ada tunggakan yang terjadi pada tahun 

berikutnya. 

3. Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan 

penyelesaian SP2 tahun 2016 adalah sebesar 137,34%, yang 

termasuk dalam klasifikasi sangat efektif. Pelaksanaan pemeriksaan 

pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2016 dapat dikatakan 

sangat efektif karena petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Pare-

Pare dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan di tahun 2016 

dan bisa melebihi targetnya yaitu sebesar 114 SP2 dari 83 SP2, hal ini 

menyebabkan tidak ada tunggakan yang terjadi pada tahun 

berikutnya. 

4. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dapat 

dikatakan sangat efektif jika petugas pemeriksa pajak dapat 

menyelesaikan SP2 yang telah diterbitkan setiap tahunnya. KPP 

Pratama Pare-Pare di tahun 2017 dapat menyelesaikan seluruh SP2 

yang diterbitkan dan melebihi jumlah target yang  telah ditetapkan. 

Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan 

penyelesaian SP2 tahun 2017 adalah sebesar 113% yang termasuk 
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dalam klasifikasi sangat efektif, hal ini dikarenakan penyelesaian SP2 

di tahun 2017 melebihi targetnya, yaitu sejumlah 113 SP2 dari 100 

SP2. 

5. Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan 

penyelesaian SP2 tahun 2018 adalah sebesar 214,54%, yang 

termasuk dalam klasifikasi sangat efektif. Pelaksanaan pemeriksaan 

pajak berdasarkan penyelesaian SP2 tahun 2016 dapat dikatakan 

sangat efektif karena petugas pemeriksa pajak KPP Pratama Pare-

Pare dapat menyelesaikan seluruh SP2 yang diterbitkan dan melebihi 

target yang telah ditentukan di tahun 2018 yaitu sebesar 236 SP2 dari 

110 SP2, hal ini menyebabkan tidak ada tunggakan yang terjadi pada 

tahun berikutnya. Terselesaikannya seluruh SP2 dan bahkan bisa 

melebihi target tidak lepas dari kerjasama dan komunikasi yang baik 

antar petugas pemeriksa pajak, hal ini disampaikan oleh salah satu 

petugas pemeriksa pajak yaitu: 

 “Terlaksananya seluruh SP2 dalam beberapa tahun belakang 
ini tidak lepas dari kerjasama yang baik oleh semua petugas 
yang baik, selain itu terlaksananya semua SP2 ini juga tidak 
lepas dari komunikasi yang baik dan sikap wajib pajak yang 
sangat kooperatif dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.” 

 
 
3.2.2 Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP) 

 Pemeriksaan pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan 

diterbitkan jika Wajib Pajak (WP) salah dalam mengisi SPT atau ada data 
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fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak  (WP), sehingga  

menyebabkan kesalahan pada laporan. SKP bisa timbul melalui 

pemeriksaan pajak secara khusus maupun melalui dokumen secara reguler 

oleh petugas kantor pajak. 

Tabel 3.3 

Data Realisasi Jumlah Ketetapan Pemeriksaan PPh Orang Pribadi dan 

Badan  KPP Pratama Parepare 2014-2018 

 

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

2014 9.355.140.000,- 262.716.685,- 

2015 20.229.000.000,- 556.504.818,- 

2016 5.000.000.000,- 734.197.502,- 

2017 31.520.630.000,- 1.444.724.261,- 

2018 4.500.000.000,- 4.831.198.264,- 

Sumber: KPP Pratama Parepare,2019 

 Dari tabel diatas menunjukkan data realisasi jumlah Ketetapan 

Pemeriksaan  PPh Orang Pribadi dan Badan  KPP Pratama Pare-Pare 

pada tahun 2014 sampai dengan 2018, dimana dalam waktu 5 tahun 

terakhir realisasi pemeriksaan  ada yang tidak mencapai target dan ada 

yang melebihi target yang ditentukan. Adapun perhitungan efektivitas 

pemeriksaan pajak  berdasarkan jumlah Surat Ketetapan Pajak  (SKP)  

yang terealisasi dari tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sebagai 

berikut: 
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1. Tahun 2014 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
261.716.685

9.355.140.000
× 100% = 2,79% 

 

2. Tahun 2015 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
556.504.818

20.229.000.000
× 100% = 2,75% 

 

3. Tahun 2016 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
734.197.502

5.000.000.000
× 100% = 14,68% 

 

 

4. Tahun 2017 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
1.444.724.261

31.520.630.000
× 100% = 4,58% 

 

 

5. Tahun 2018 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 =
4.831.198.264

4.500.000.000
× 100% = 107,35% 
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Tabel 3.4 

Perhitungan Efektivitas SKP dari tahun 2014-2018 

 

Tahun 
Realisasi 

Pemeriksaan 
(Rp) 

Target 
Pemeriksaan 

(Rp) 

Tingkat 
Efektivitas 

Ket 

2014 262.716.685,- 9.355.140.000,- 2,79% Tidak Efektif 

2015 556.504.818,- 20.229.000.000,- 2,75% Tidak Efektif 

2016 734.197.502,- 5.000.000.000,- 14,68% Tidak Efektif 

2017 1.444.724.261,- 31.520.630.000,- 4,58% Tidak Efektif 

2018 4.831.198.264,- 4.500.000.000,- 107,35% Sangat Efektif 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 Tabel 3.4 diatas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas yang dapat 

dicapai berdasarkan target dan realisasi dari penerimaan atas hasil 

pemeriksaan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak, 

dapat dillihat bahwa presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan 

pajak pada tahun 2014 di KPP Pratama Pare-Pare adalah senilai 

2,79% yang termasuk dalam klasifikasi tidak efektif. Efektivitas 

pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2014 dinyatakan tidak 

efektif karena realisasi penerimaan pemeriksaan pajak belum 

mencapai rencana yang ditetapkan, yaitu sebesar  Rp.262.716.685,- 

dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp.9.355.140.000,-. Menurut 

staf bagian  seksi pemeriksaan, Bapak Aris: 

“Realisasi penerimaan pemeriksaan pajak tidak mencapai 
rencana penerimaan pemeriksaan pajak dikarenakan hasil 
perhitungan yang kami lakukan terkadang tidak sesuai dengan 
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apa yang kami dapat dilapangan atau pada saat kami 
melakukan pemeriksaan.” 

2. Presentase efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2015 di 

KPP Pratama Pare-Pare adalah senilai 95,82% yang termasuk dalam 

kategori tidak efektif. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada 

tahun 2015 dikatakan tidak efektif karena realisasi penerimaan 

pemeriksaan pajak belum melebihi target yang telah yang telah 

direncanakan, yaitu sebesar Rp.556.504.818,- dari rencana yang 

ditetapkan sebesar Rp.20.229.000.000,-. Presentase efektivitas 

pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 2015 mengalami 

penurunan dari tahun 2014 sebesar 0,04%. hal ini disebabkan karena 

adanya beberapa faktor penghambat pada saat melakukan 

pemeriksaan di tahun 2015. Walaupun penurunan presentase 

efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak yang terjadi pada tahun 

2015 hanya sebesar 0.4%, namun ini sangat berpengaruh pada 

presentase pendapatan di KPP Pratama Pare-Pare. Terjadinya 

penurunan presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak 

tersebut membuat para petugas pajak akan meningkatkan kinerjanya 

untuk tahun-tahun berikutnya agar bisa mencapai target yang telah 

ditentukan atau bahkan bisa melebihi target tersebut. 

3. Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 

2016 di KPP Pratama Pare-Pare adalah senilai 14,68% yang termasuk 

dalam kategori tidak efektif. Efektivitas pelaksanaan pemeriksaan 

pajak belum melebihi target yang telah direncanakan, yaitu sebesar 
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Rp.734.197.502,- dari rencana yang ditetapkan yaitu sebesar 

Rp.5.000.000.000,-. Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan 

pajak pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu 

sebesar 11,93%. 

4.  Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan 

realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2017 di KPP 

Pratama Pare-Pare yaitu sebesar 4,58% yang termasuk dalam 

klasifikasi tidak efektif, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan 

pemeriksaan pajak pada tahun 2017 di KPP Pratama Pare-Pare belum 

bisa melebihi target yang telah direncanakan, yaitu sebesar 

Rp.1.444.724.261,- dari target yang direncanakan yaitu sebesar 

Rp.31.520.630.000,-. Presentase efektivitas pemeriksaan pajak pada 

tahun 2017 ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu sebesar 

10,1%. 

5. Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan 

realisasi penerimaan pemeriksaan pajak pada tahun 2018 di KPP 

Pratama Parepare adalah senilai 107,35% yang termasuk dalam 

klasifikasi sangat efektif, hal ini disebabkan karena realisasi 

penerimaan pemeriksaan pajak sudah melebihi target perencanaan 

yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp.4.831.198.264,- dari target 

perencanaan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.4.500.000.000,. 

Presentase efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak pada tahun 



35 
 

2018 mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar 102,77% dan telah 

melebihi target perencanaan yang telah ditetapkan. 

 
3.3  Pembahasan  

3.3.1 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Pare-Pare 

 Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Parepare selalu 

berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dalam sesi wawancara hal ini 

disampaikan oleh salah satu staf yang menangani bagian pemeriksaan, Pak 

A : 

 “Pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Pare-Pare 
sebenarnya sama saja dengan pelaksanaan pemeriksaan di KPP lain 
karena prosedur pemeriksaan harus berpedoman pada peraturan 
yang berlaku.” 

 

Alur pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Pare-Pare 

berdasarkan hasil wawancara dengan informan adalah sebagai berikut : 

1. Terbitnya surat tugas pemeriksaan dari kantor pusat Direktorat 

Jenderal Pajak atau dari Kanwil untuk dilakukannya pemeriksaan 

pajak terhadap Wajib Pajak. 

2. Adanya usulan dari Account Representative (AR) untuk melakukan 

pemeriksaan pajak berdasarkan analisis resiko dan data-data yang 

telah dikumpulkan oleh AR. 

3. Seksi pemeriksaan bersama petugas pemeriksaan pemeriksa pajak 

meneliti dan menganalisis data-data seputar Wajib Pajak,  baik itu 

profil Wajib Pajak, Kegiatan usaha Wajib Pajak, harta dan kewajiban 
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Wajib Pajak, arus piutang dan arus kas Wajib Pajak, dan lain-lain, 

serta membuat rencana pemeriksaan. 

4. Usulan pemeriksaan diajukan ke kanwil untuk mendapat persetujuan 

pemeriksaan. 

5. Rencana pemeriksaan diajukan ke Kepala KPP Pratama Pare-Pare 

untuk mendapat persetujuan pemeriksaan. 

6. Setelah mendapat persetujuan dari Kepala KPP Pratama Pare-Pare, 

terbitlah surst perintah pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan oleh seksi 

pemeriksaan yang kemudian wajib disampaikan kepada wajib pajak 

yang bersangkutan. 

7. Dalam hal pemeriksaan kantor, Wajib Pajak akan diperiksa diundang 

untuk datang ke KPP Pratama Pare-Pare dengan membawa 

dokumen-dokumen, buku-buku dan data-data yang diperlukan untuk 

keperluan pemeriksaan pajak. 

8. Dalam hal pemeriksaan lapangan, petugas pemeriksaan pajak 

langsung datang ke lokasi atau tempat usaha Wajib Pajak untuk 

dilakukannya pemeriksaan pajak. 

9. Wajib Pajak wajib untuk bersedia meiminjamkan buku-buku, dokumen-

dokumen dan data-data lainnya yang diperlukan petugas pemeriksa 

pajak dalam melaksanakan pemeriksaan. 

10. Jika wajib pajak menolak untuk diperiksa, maka petugas pemeriksa 

akan membuat berita acara bahwa Wajib Pajak menolak untuk 

diperiksa. Petugas Pemeriksa Pajak berwenang untuk melakukan 
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penetapan secara jabatan, atau pemeriksa dapat ditingkatkan menjadi 

pemeriksa bukti permulaan. Jika Wajib Pajak bersedia dilakukan 

pemeriksaan pajak, namun Wajib Pajak tidak kooperatif dalam 

pelaksanaan pemeriksaan pajak, seperti tidak bersedia menunjukkan 

dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak, maka petugas 

pemeriksa pajak berwenang untuk melakukan penyegelan tempat atau 

dokumen tersebut serta mencantumkannya dalam berita acara. 

11. Petugas pemeriksa pajak menyusun Surat Pemberitahuan Hasil 

Pemeriksaan (SPHP) yang kemudian akan dilakukan pembahasan 

hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 

12. Petugas Pemeriksa Pajak menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) dengan kurung waktu selama 2 bulan setelah dilakukannya 

penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (LPHP). Setelah 

itu pemeriksa pajak membuat Surat Ketetapan Pajak (SKP). 

 

3.3.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP 

Pratama Pare-Pare 

 Berdasarkan tabel 3.4 dimana terdapat SKP yang masuk dalam 

klasifikasi tidak efektif yakni pada tahun 2014-2017 dengan tingkat 

efektivitas dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa 

faktor penghambat dalam proses pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut: 
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1. Wajib Pajak yang tidak kooperatif 

Wajib Pajak yang tidak kooperatif sangat menghambat pelaksanaan 

pemeriksaan pajak, karena petugas pemeriksa pajak tidak mendapat 

data-data, dokumen-dokumen dan bukti lainnya yang dimiliki oleh 

Wajib Pajak sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pemeriksaan 

pajak. 

2. Keterbatasan Waktu 

Jumlah SP2 yang diterbitkan kadang tidak sesuai dengan waktu yg 

ditetapkan.Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada umumnya 

membutuhkan waktu kurang lebih delapan bulan untuk setiap SP2, hal 

ini menuntut petugas pemeriksa pajak untuk menyelesaikannya tepat 

pada waktunya. 

3. Keterbatasan Data yang Dibutuhkan dalam Pemeriksaan Pajak 

Keterbatasan data yang dibutuhkan sangat menghambat pelaksanaan 

pemeriksaan pajak.Data-data ini merupakan dasar pegangan petugas 

pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Jika data-data 

yang dibutuhkan tidak lengkap, hal ini akan sangat menghambat 

pelaksanaan pemeriksaan pajak. Seperti yang disampaikan oleh Pak 

A : 

 “Salah satu data atau dokumen yang diminta dalam pemeriksaan  
itu adalah laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan itu 
sudah jelas alur kasnya, tapi karena ini Pare-Pare ini masih 
tergolong dalam kota kecil jadi wajib pajak disini hampir semuanya 
tidak membuat laporang keuangan. Untuk penggantinya biasanya 
kita meminta rekening bank atau data dari pihak ke tiga dan itu 
membutuhkan tambahan waktu.” 

 



39 
 

4. Kurangnya Pemahaman Wajib Pajak tentang Perpajakan 

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemahaman Wajib Pajak 

tentang Perpajakan di indonesia sangat penting, jika Wajib Pajak 

kurang memahami tentang perpajakan di Indonesia maka Wajib Pajak 

akan sangat kesulitan dalam membuat pembukuan dan penetapkan 

pajak terutangnya sendiri. Selain itu pemahaman mengenai sanksi-

sanksi perpajakan juga sangat penting untuk diketahui, karena jika WP 

memiliki pengetahuan mengenai sanksi maka akan memberikan 

dampak yang baik bagi penerimaan pajak setelah dilakukan 

pemeriksaan. 

5. Psikologis Wajib Pajak yang Berbeda-beda 

Psikologis Wajib Pajak yang berbeda-beda sangat mempengaruhi 

pelaksanaan pemeriksaan pajak, jika ada Wajib Pajak yang 

mengalami tekanan psikologis, hal ini dapat menghambat atau 

memperpanjang waktu pelaksanaan pemeriksaan pajak 

 
3.3.3 Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak di KPP 

Pratama Pare-Pare 

 Berdasarkan tabel 3.4 dimana terdapat SKP yang masuk dalam 

klasifikasi sangat efektif yakni pada tahun 2018 dengan tingkat efektivitas 

diatas 100%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor pendukung 

dalam proses pemeriksaan pajak yaitu sebagai berikut: 
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1. Adanya Rasa Tanggung Jawab dalam Menyelesaikan tugas. 

Rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dari petugas 

pemeriksa pajak KPP Pratama Parepare merupakan dorongan dan 

faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. Tanpa 

adanya rasa tanggung jawab dalam diri petugas pemeriksa pajak, 

tunggakan pemeriksa pajak tidak akan terselesaikan. 

2. Wajib Pajak yang Kooperatif 

Wajib Pajak yang bersikap kooperatif akan bersedia untuk 

meminjamkan dokumen-dokumen atau data-data yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan pemeriksaan pajka, hal ini akan mempengaruhi 

petugas pemeriksa untuk menganalisis data-data dan dokumen-

dokumen tersebut. 

3. Sumber Daya Manusia yang Kompeten 

Sumber daya manusia di KPP Pratama Pare-Pare sangat 

kompeten.Mereka sangat berpengalaman dalam menghadapi 

berbagai macam karakteristik Wajib Pajak. Selain itu, petugas 

pemeriksa pajak di KPP Pratama Pare-Pare juga sering mengikuti 

diklat tentang pemeriksaan pajak untuk menambah wawasan dan 

kemampuan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

4. Fasilitas Kantor yang Tersedia 

Fasilitas kantor yang tersedia untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak 

sangat mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak, diantaranya 
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komputer, telepon, mobil dinas, dan sarana prasarana lainnya yang 

mendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak. 

5. Komunikasi yang Baik 

Komunikasi yang baik antar petugas pemeriksa pajak sangat 

mendukung dalam pelaksanaan pajak. Petugas pemeriksa pajak KPP 

Pratama Pare-Pare dapat saling bertukar informasi berkaitan dengan 

pelaksanaan pemeriksaan pajak di lapangan, seperti kriteria Wajib 

Pajak yang berbeda-beda, saling mengingatkan tentang tunggakan 

dan lain-lain seputar pemeriksaan pajak. 

6. Adanya Dukungan dari Pimpinan dan Kerjasama yang Baik Antar 

Bagian. 

Dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian 

sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, khususnya 

pelaksanaan pemeriksaan pajak. Hal ini menunjukkan adanya 

koordinasi yang sangat baik dalam suatu pelaksanaan kegiatan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil perhitungan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak 

berdasarkan penyelesaian SP2 di KPP Pratama Parepare, dimana 

tahun 2014-2018 mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu 

termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan presentase diatas 

100%. Sedangkan perhitungan  efektivitas pelaksanaan pemeriksaan 

pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama 

Parepare, dimana pada tahun 2014-2017 masuk dalam kategori tidak 

efektif dengan presentase dibawah 60% dan pada tahun 2018 masuk 

dalam kategori sangat efektif dengan presentase diatas 100%. 

2. Dapat disimpulkan bahwa kinerja petugas pemeriksa pajak di KPP 

Pratama Pare-Pare dari segi penyelesaian SP2 sangat efektif karena 

melibihi target yang telah ditetapkan. Tetapi pada SKP masih kurang 

efektif, hal ini dapat di lihat dari data lima tahun terakhir yang 

menunjukkan selama tahun  2014-2017 masuk dalam  kategori  tidak 

efektif  dan  pada tahun  2018  baru  mengalami   peningkatan  dengan 
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 dan melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini terjadi karena 

adanya beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang 

dihadapi oleh Pemeriksa Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pare-Pare. 

B. Saran  

Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Kepada Kanwil DJP Sulselbartra dan KPP Pratama Pare-Pare 

 Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumber daya manusia 

seperti pemeriksa pajak dengan memberikan kompensasi dan intensif yang 

mencukupi agar supaya kinerja Pemeriksa Pajak dalam melaksanakan 

pemeriksaan bisa lebih optimal. 

 Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dengan pihak-pihak 

yang terkait mengenai informasi tentang perpajakan, sehingga penerimaan 

pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun. 

2. Kepada Peneliti Selanjutnya 

 Kepada peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian 

sejenis, hendaknya bisa melengkapi informasi mengenai aspek lain yang 

mendukung terjadinya tidak tercapai pencapaian target penerimaan pajak 

setelah dilaksanakannya pemeriksaan. 
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LAMPIRAN 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan 

masalah pada penelitian yang berjudul “EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN 

PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK”. 

Berikut ini daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah 

bagaimana efektivitas pemeriksaan pajak dalam rangka meningkatkan 

penerimaan pajak. 

 Daftar pertanyaan untuk pegawai pajak : 

1. Bagaimana proses pelakasanaan pemeriksaan pajak pada KPP 

Pratama Parepare? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan 

pajak di KPP Pratama Parepare? 

3. Apa yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan pemeriksaan pajak 

di KPP Pratama Parepare? 
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DATA PENELITIAN 

1. Data Penerimaan dan Realisasi 

No Tahun Target Realisasi % 

1 2019 569,956,426,000.00 267,127,035,853.00 47% 

2 2018 567,306,214,000.00 462,191,975,025.00 81% 

3 2017 527,729,750,593.00 453,304,836,843.00 86% 

4 2016 638,700,000,000.00 431,833,739,044.00 68% 

5 2015 528,461,113,000.00 437,191,581,053.00 83% 

6 2014 390,424,653,000.00 344,284,010,604.00 88% 

 

2. Data Penyelesaian SP2 Tahun 2014-2018 

No Tahun Target Realisasi Belum 
Terealisasi 

1 2018 110 236 0 

2 2017 100 113 0 

3 2016 83 114 0 

4 2015 61 66 0 

5 2014 49 52 0 
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3. Data Realisasi SKP Tahun 2014-2018 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) 

1 2018 4,500,000,000.00 4,831,198,264.00 

2 2017 31,520,630,000.00 1,444,724,261.00 

3 2016 5,000,000,000.00 734,197,502.00 

4 2015 20,229,000,000.00 556,504,818.00 

5 2014 9,355,140,000.00 262,716,685.00 
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