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ABSTRAK 

 

HANA TASWINA RASYID. 105751102517. Implementasi 

Pemeriksaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Karya Tulis Ilmiah Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Prodi Perpajakan Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Moh. Aris Pasigai dan 

Pembimbing II Muhaimin.Pemeriksaan Pajak daerah bertujuan untuk, 

menguji kepatuham pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.Peneltian 

ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskritif kualitatif. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Implementasi Pemeriksaan Pajak terhadap 

Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa masih kurang efektif dikarenakan tingkat kepatuhan serta 

kesadaran wajib pajak itu sendiri yang masih kurang dalam membayar 

pajaknya. 

  

Kata Kunci : Implementasi, Pemeriksaan Pajak, Pendapatan Asli 

Daerah  
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ABSTRACT 

HANA TASWINA RASYID. 105751102517. Implementation of Tax 

Audit of Regional at the Regional Revenue Agency Office of Gowa 

Regency. Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business, 

Taxation Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. 

Supervised by Advisor 1 Moh. Aris Pasigai and Advisor 2 Muhaimin. 

The regional tax audit aims to tes the compliance of the 

fulfillment of regional tax obligations. 

This research is a qualitative descriptive type of research. The 

results of the research shows that the implementation of Tax Audit on 

Local Own Income at the regional revenue agency of Gowa Regency are 

still very ineffective due to the level of compliance and awareness of 

taxpayers themselves who are still lacking in paying their taxes. 

 

Keywords: Implementation, Tax Audit, Local Own Revenue  
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atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-

Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah 

Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. 

Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir 

Ilmiah (KTI) yang berjudul “Impmentasi Pemeriksaaan Pajak Terhadap 
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untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (D3) 

pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar. 

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih 

kepada orangtua penulis ibu Rohaya yang senantiasa memberi harapan, 

semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan 
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kuliah 

7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 
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Studi Perpajakan (DIII) Angkatan 2017 yang selalu belajar 



 

vii 
 

bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam 

aktivias studi penulis. 

9. Terimakasih untuk semua kerabat dan Sahabat yang tidak bisa 

saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, 

kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat 

penulisan Proposal Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.  

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Proposal 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena 

itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis 

senantiasa megharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan 

Proposal Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. 

Mudah-mudahan Proposal Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Indonesia adalah Negara yang terdiri dari beberapa provinsi dan 

didalamnya terdapat pula  kabupaten/kota yang dikelola oleh pemerintah daerah 

dengan banyaknya daerah diindonesia menjadikan pemerintah pusat mengambil 

langkah dengan memberiksan tanggung jawab setiap daerah dipimpin oleh 

pemerintah daerah yakni Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk saling 

berkoordinasi atau biasa disebut dengan otonomi daerah.  

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam mengambil 

kepeutusan daerah yang lebih efisien untuk mengolah sumber daya yang dimiliki 

dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi 

dari pusat. Dengan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, 

sertiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan di 

daerahnya. 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi memiliki 

penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan.Adapun 

sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan lain-lain pendaptan. Khusus untuk penerimaan daerah yang 

berasal dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain 

Pendapatan Asli daerah yang sah.  
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perpajakan ialah self aasessment yang artinya wajib pajak diberikan kewajiban 

penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan 

melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan seperti yang tertuang 

dalan surat pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya.  

Pada hakikatnya perwal Nomor 1 tahun 2013 untuk menjawab 

permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam kaitan 

pengawasan terhadap wajib pajak yang menganut self assessment tersebut. Oleh 

karena itu, pemeriksaan pajak daerah merupakan bagian tak terpisahkan (built-in) 

dengan system self assessment yang dianut dalam system perpajakan Indonesia. 

Pemeriksaan pajak selain bertujuan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak, 

pemeriksaan pajak juga dilakukan dalam rangka pengawasan (control) , tanpa 

pengawasan dikhawatirkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak. 

Pemeriksaan pajak daerah bertujuan untuk, menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan daerah , menjalankan fungsi pengawasan terhadap wajib 

pajak dalam melaksanakan ketentutan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, membuat peneliti terarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “IMPLEMENTASI 

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA 

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

rumusan masalah  penelitian ini adalah: 

• Bagaimanakah Implementasi pemeriksaan Pajak Terhadap Pendapatan 

Asli  Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

• Untuk mengetahui Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Gowa. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas,adapun manfaat dari penelitian 

yang dapat diperoleh sebagai berikut: 

1. Untuk instansi, penelitian ini dapat menjadi informasi mengenai 

implementasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan daerah secara 

empiris. 

2. Untuk akademis, hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi literature bagi mahasiswa/I yang akan melakukan penelitian 

dikemudian waktu mengenai implementasi pemeriksaan pajak. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan 

bahwa pemeriksaan pajak terhadap penerimaan daerah memiliki pengaruh 

penting atas peningkatan mutu pelayanan publik untuk itu diperlukan 

kesadaran yang tinggi membayar pajak selaku wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Menurut Undang-undang No.6 tahun 1983 membahas definisi 

pemeriksaan serta ketentuan umum perpajakan yaitu sebagai berikut:  

Pemeriksaan pajak adalah serangkain kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan dan mengola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan. 

Pemeriksaan pajak meruakan hal pengawasan pelaksanaan self assessment 

yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang 

perpajakan. 

Dari beberapa penegertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan 

pajak merupakan kegiatan merangkum dan mengolah data atau bukti berdasarkan 

standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang. 

Bagian dari objek pemeriksaan pajak ialah bagian hukum atau ketentuan 

material dari surat pemberitahuan tahunan wajib pajak, yang menjadi bahan 

pemeriksaan apakah kesesuaian ketentuan perpajakan, tariff pajak sudah sesuai 

dengan kewajiban pajak yang sebenarnya dan lain sebagainya. 

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh fiskus atau pegawai 

pajak ditugaskan langsung oleh kepala kantor setempat untuk melakukan 

serangkaian tugas pemeriksaan pajak. 
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Berikut macam – macam pemeriksaan pada bidang perpajakan yaitu: 

1. Pemeriksaan rutin 

2. Pemeriksaan kriteria 

3. Pemeriksaan Khusus 

4. Pemeriksaan wajib pajak lokasi 

5. Pemeriksaan tahun berjalan  

6. Pemeriksaan bukti berjalan 

Tujuan Pemeriksaan yaitu:  

1. Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

2. Surat pemberitahuan (SPT) lebih bayar/rugi 

3. Surat pemberitahuan (SPT) terlambat/tidak disampaikan 

4. Surat pemberitahuan (SPT) memenuhi kriteria yang ditentukan oleh DJP 

untuk diperiksa. 

 

2.1.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak  

Pemeriksaan Pajak memiliki dua ruang lingkup ialah pemeriksaan 

lapangan dan pemeriksaan kantor dan penjelasannya makin rinci, yaitu: 

1. Pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

wajib pajak. Pemeriksaan lapangan terdiri dari satu jenis pajak atau 

semua jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya. 

Pemeriksaan lapangan terbagi 2 yaitu: 

(a) Pemeriksaan lapangan sederhana 

(b) Pemeriksaan lengkap 



6 
 

 
 

2.1.3 Tahapan Pemeriksaan Pajak  

 Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan pajak maka fiskus harus 

mengetahui tahapan yang mesti dilakukan diantaranya, sebagai berikut: 

1. Persiapan pemeriksaan  

Persiapan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ialah serangkaian kegiatan 

yang dilakukan sebelum melakukan tindakan pemeriksaan yaitu: 

a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data  

Mempelajari kasus terkait arsip wajib pajak dan arsip data dengan 

disatukannya sumber data. Dengan berbagai data sistem yang 

diberlakukan pada direktorat jendral pajak. 

b. Menyelaraskan surat pemberitahuan dan laporan keuangan wajib 

pajak 

Dalam kegiatan pemeriksaan dilakukan penjabaran data hasil 

pengukuran untuk memenuhi hal-hal yang perlu diperhatikan saat 

melakukan pemeriksaan sedangkan mengenai data yang berupa 

informasi berlaku untuk data non keuangan. 

c. Mengidentifikasi Masalah 

Setelah melakukan kedua analisis data diatas maka pemeriksaan 

akan mengetahui bagian-bagian yang memerlukan perhatian 

khusus serta masalah-masalah apa yang terjadi pada wajib pajak 

untuk pemeriksa dapat mengidentifikasi penyebab atas masalah 

tersebut. 

d. Melakukan Pengecekan lokasi wajib pajak  

Data dan informasi terkait biografi wajib pajak (tax payer profile) 

yang dapat dijadikan bahan sebagai pengecekan lokasi wajib pajak. 

e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan  

Pemeriksaan pajak yang dilaksaankan oleh pemeriksa pajak dapat 

menetukan pemeriksaan dilakukan dikediaman wajib pajak atau 

dikantor. 
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2. Pelaksanaan Pemeriksaan  

Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ialah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan petugas pajak diantaranya: 

1) Pemeriksaan ditempat wajib pajak 

Pelaksana pemeriksa apabila dilakukan ditempat wajib pajak merupakan 

serangkaian kegiatan guna memperoleh data-data berdasarkan bukti yang 

sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak,wajib 

pajak memahami dan menaksir sistem pengawasan intern juga untuk 

membuktikan kebenaran atau keberadaan wujud aktiva tetap yang 

dilaporkan dalam mewujudkan ketentuan  peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 

2) Melakukan penilaian atas sistem pengawasan intern, yaitu : 

a) Pemungutan data 

b) Pengamatan  

c) Penaksiran sistem pengawasan Intern  

d) Pengecekan 

e) Penaksiran wujud dari Sistem pengawasan Intern  

3) Memperbaharui kawasan dan prosedur pemeriksaan 

Sesudah melangsungkan penaksiran sistem pengawasan intren lalu akan 

tampak kearah mana sebaiknya prosedur pemeriksaan dilaksanakan. 

Prosedur pemeriksaan yang telah dikerjakan sebelumnya akan 

diperbaharui dengan wujud penaksiran dan pengecekan. 

4) Melakukan Pemeriksaan Pedoman 
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Langkah pemeriksaan pedoman dilakukan dengan berpegang pada 

prosedur pemeriksaan yang sudah ditata dan diperbaharui. 

5) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga 

Menegaskan mempertahankan dan melengkapi data informasi dari wajib 

pajak dengan data yang didapatkan dari pihak ketiga. 

6) Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak 

a) Menjelaskan dengan cara menyuratkan pembetulan fiscal dan 

perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak 

b) Mengusulkan diskusi atau kreasi dan pembetulan fiscal dan 

perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak 

c) Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memberiksan 

anggapan atau meminta penjelasan lebih lanjut perihal temuan 

pembetulan fiscal yang telah dilakukan. 

7) Pelaksanaan sidang penutup (closingcon ference) 

Maksud dilakukannya pembahasan hasil akhir pemeriksaan adalah 

menjadi caara mendapatkan anggapan yang menyangkut hasil 

pemeriksaan atas hasil pemeriksaan dan pembetulan fiscal terhadap 

seluruh jenis pajak yang diperiksa. 

3. Laporan Hasil Pemeriksaan  

Laporan hasil pemeriksaan adalah laporan hasil akhir pemeriksaan yang 

dilaporkan pemeriksa merupakan keputusan dan penyaluran semua wujud 

menjalankan tugas pemeriksa sesuai dengan tujuan yang telah diatur. 

Laporan pemeriksaan pajak merupakan fasilittas bagi pihak lain untuk 

memahami beragam hal tentang pemeriksaan tersebut, juga berkaitan 
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dengan informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian keputusan 

prosedur dan kualitas pemeriksaan yang telah dilakukan. 

 

2.1.4 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Perpajakan  

Terdapat beberapa dimensi dan indicator pemeriksaan pajak diantaranya 

yaitu: 

1) Persiapan Pemeriksaan  

Persiapan pemeriksaan adalah susunan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemeriksa sebelum melakukan tugas pemeriksaan dan meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

a) Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data 

b) Menjabarkan surat pemberitahuan dan laporan keuangan pajak 

c) Mengidentifikasi masalah  

d) Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak  

e) Menentukan ruang lingkup wajib pajak  

f) Menyusun program pemeriksaan  

g) Menentukan buku dan dokumen yang akan dipinjamkan  

h) Memberikan fasilitas pemeriksaaan  

2) Pelaksanaan Pemeriksaan  

Pelaksanaan pemeriksaan adalah susunan kegiatan yang dilakukan 

pemeriksa sebagai berikut : 

a) Pemeriksaan ditempat wajib pajak 

b) Melakukan penilaian sistem pengawasan intren  

c) Memperbaharui ruang lingkup program pemeriksaan 
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d) Melakukan pemeriksaan atas buku,catatan, dan dokumen  

e) Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga  

f) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak 

g) Melakukan sidang penutup (closingcon ference) 

3) Hasil Pemeriksaan  

a) Umum 

b) Pelaksaan pemeriksaan  

c) Hasil pemeriksaaan  

d) Kesimpulan dan saran pemeriksaan  

2.2 Kerangka Konseptual 

 

 

 

           

           

  

 

 

 

 

    GAMBAR 2.1 

IMPLEMENTASI 

PEMERIKSAAN PAJAK 

BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KABUPATEN GOWA 

 

PENDATAPAN ASLI DAERAH 
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Dalam penelian ini, peneliti bermaksud untuk mengetahui pemeriksaan 

pajak pada pendapatan asli daerah yang berfokus pada pajak daerah. Untuk itu 

peneliti membutuhkan data pemeriksaa pajak yang berasal dari pendapatan asli 

daerah yang berfokus pada pajak daerah. Setelah di peroleh maka data kemudian 

dianalisis denga menggunakan data kualitatif. Sehingga dari hasil tersebut dapat 

diketahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap pedapatan asli daerah pada badan 

pendapatan daerah kabupaten Gowa. 

2.2  Metode Penelitian  

2.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan penelitian pada Badan 

Pendapatan Daerah kabupaten Gowa yang beralamat dijalan Tumanurung 

Raya No. 2 Kec.Somba Opu Kabupaten Gowa, Sedangkan penelitian akan 

dilakukan pada bulan juli hingga agustus 2020. 

2.3.2 Teknik Perolehan Data  

Untuk memperoleh bahan berupa keterangan serta informasi yang efektif, 

maka dilakukan beberapa tahapan, diantaranya: 

1) Observasi  

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap kondisi sekaranf 

mengenai pemeriksaan pajak terhdap penerimaan daerah khususnya 

dibadan pendapatan daerah kabupaten Gowa.  

2) Dokumentasi  

Yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data 

pemeriksaan pajak dan data penerimaan daerah pada badan pendapatan 

daerah kabupaten Gowa.  
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3) Interview 

Yaitu proses memperoleh keterangan/data berupa wawancara langsung 

dengan karyawan bapenda kabupaten Gowa. 

2.3 Jenis dan Sumber Data  

1) Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a) Data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriftif yang berbentuk  

kategori bukan bilangan  

2) Sumber data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a)  Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

atau pihak pertama, seperti wawancara langsungn dan kusioner. 

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang tidak 

langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Seperti 

baca buku sumber internet dan lain-lain. 

2.4 Metode Analisis Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu 

dengan menguraikan dan menggambarkan secara deskriftif mengenai seperti 

apa pemeriksaan pajak terhadap penerimaan daerah padan badan pendapatan 

daerah kabupaten Gowa. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1  Profil Badan Pendapatan Daerah 

3.1.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah 

Badan Pendapatan daerah kabupaten gowa atau disingkat Bapenda 

ditetapkan menurut peraturan Bupati Gowa Nomor 69 tahun 2016 

disungguminasa pada tanggal 23 desember 2016, oleh bupati gowa bapak Adnan 

Purichita Ichsan Yasin Limpo. 

3.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah  

I. Visi  

Terwujudnya Badan Pendapatan Daerah yang handal, dalam peningkatan 

pendapatan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik. 

II. Misi 

✓ Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pengelolaan pajak 

daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

kabupaten gowa. 

✓ Pedoman kebijakan penyusunan dari pelaksanaan APBD tahun 

2019, agar dapat terlaksana dan  bermanfaat dalam rangka 

meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak 

daerah. 
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3.1.3 Struktur Organisasi dan Job Description 

 

Kepala Badan

Sekertariat

Sub. Bagian 
Perencanaan dan 

Pelapora

Sub. Bagian Umum 
dan kepegawaian

Sub. Bagian 
Keuangan

Bidang Perencanaan 
dan Pengembangan 

Pendapatan

Sub. Bidang 
Perencanaan 
Pendapatan

Sub. Bidang 
Pengembangan 

Pendapatan Daerah

Sub. Bidang Hukum 
dan Perundang-

Undangan

Bidang Pelayanan 
Pendapatan Daerah

Sub. Bidang 
Pelayanan PBB-P2

Sub. Bidang 
Pelayanan BPHTB

Sub. Bidang 
Pelayanan 

Pendapatan Lainnya

Bidang Penetapan, 
Penagihan dan 

Pembukuan

Sub. Bidang 
Penetapan

Sub. Bidang 
Penagihan

Sub. Bidang 
Pembukuan

Bidang Pengawasan 
dan Pengendalian

Sub. Bidang 
Penertiban dan 

Keberatan

Sub. Bidang 
Pengawasan

Sub. Bidang 
Pengelolaan Benda 

Berharga

Jabatan Fungsional
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a) Susunan organisasi badan, terdiri atas: 

1) Kepala Badan  

2) Sekertariat; 

✓ Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan. 

✓ Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 

✓ Sub. Bagian Keuangan. 

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan 

✓ Sub. Bidang Perencanangan Pendapatan  

✓ Sub.Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah 

✓ Sub. Bidang Hukum dan Perundang-undngan  

4) Bidang Pelayanan Pendapatan Daerah  

✓ Sub. Bidang Pelayanan PBB-P2 

✓ Sub. Bidang Pelayanan BPHTB 

✓ Sub. Bidang Pelayanan Pendapatan Lainnya 

5) Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan  

✓ Sub. Bidang Penetapan  

✓ Sub. Bidang Penagihan  

✓ Sub. Bidang Pembukuan  

6) Bidang Pengawasan dan Pengendalian  

✓ Sub. Bidang Penertiban dan Keberatan  

✓ Sub. Bidang Pengawasan  

✓ Sub. Bidang Pengelolaan Benda Berharga  

7) Jabatan Fungsional 
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1. Kepala Badan  

Kepala badan mempunyai tugas membatu bupati melaksanan urusan 

pemerintahan bidang pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan 

tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundng-undangan. 

Rincian Tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a) Menyusun kebijakan teknis, oprasional dan strategi dalam 

penyelenggaraan kegiatan badan 

b) Merumuskan program kerja dinas sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas  

c) Mengkoordinasikan dnegan unsur terkait lainnya dalam setiap 

Penyelenggaraan kegiatan badan  

d) Membina satuan organisasi dalam lingkup badan  

2. Sekertaris  

Sekertariat dipimpin oleh sekertaris mempunyai tugas membantu kepala 

badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan 

teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,umum 

kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan badan. 

Untuk melaksanakan tugas, Sekertaris menyelenggrakan fungsi: 

a) Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian  

b) Pengoordinasiaan pengelolaan Administrasi keuangan ; da  

c) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya  

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan  
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Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan dipimpin oleh kepala 

bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam 

mengoordinasikan perrencanaan dan pengembangan pendapatan. 

Unutuk melaksanakan tugas, kepala bidang perencanaan dan 

pengembangan pendapatan mempunyai fungsi: 

a) Menyatakan kebijakan teknis bidang perencnaan dan pengembangan 

pendapatan  

b) Pelaksanaan kewajiban teknis bidang perencanaan dan pengembangan 

pendapatan 

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidnag perencanaan dan 

pengembangan pendapatan  

d) Pelaksanaan administrasi idang perencanaan dan pengembangan 

pendapatan. 

e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 

4. Bidang Pelayanan dan pendapatan daerah  

Bidang pelayanan dan pendapatan daerah dipimpin oleh kepala bidang 

yang mempunyai tugas membantu kepala dinas salam mengoordinasikan 

pelayanan pendapatan daerah. 

Untuk melaksanakan tugas, kepala bidang pelayanan dan pendapatan 

daerah  sebagai berikut:  

a) Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang pelayanan pendapatan daerah  

b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendapatan 

daerah  
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c) Pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan bidang pelayanan pendapatan 

daerah  

d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain bidang pelayanan pendapatan daerah. 

5. Bidang penetapan, Penagihan dan Pembukuan  

Bidang penetapan, penagihan dan pembukuan dipimpin oleh kepala dinas 

yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penetapan, 

penagihan dan pembukuan pajak daerah dan pendapatan lainnya. 

Untuk melaksanakan tugas, kepala bidang penetapan, penagihan dan 

pembukuan mempunyai fungsi: 

a) Perumusan kebijakan teknis bidang penetapan, penagihan dan 

pembukuan 

b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penetapan, penagihan dan 

pembukuan  

c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penetapan,penagihan dan 

pembukuan  

6. Bidang Pengawasan dan pengendalian  

Bidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), kepala bidang pengawasan dan pengendalian pajak daerah, retribusi 

daerah dan pengendalian lainnya. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala 

bidang pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas: 

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian  

b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian  

c) Pelaksanaan evsluasi dan pelaporan bidang pengawasan dan pengendalian  
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3.2 Hasil Penelitian 

3.2.1 Data dan Informasi  

 Pada bagian penelitian ini akan memaparkan bagian yang menjadi subtansi 

dari penelitian ini yaitu “ Implementasi Pemeriksaan Pajak terhadap Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa” dengan metode 

analisis data digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif. 

Berikut tabel target dan reliasasi pajak Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Gowa 2018 dan 2019:  

Tabel 3.1 

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GOWA  

 2018 

NO NAMA SKPD TARGET PAD 2018 
REALISASI PERESENTASE (%) 

TAHUN 2018 TAHUN 2018 

   Hasil Pajak Daerah    

  1. Pajak Penerangan jalan PLN  29.000.000.000 37.141.723.442 128,07% 

  2. Pajak BPHTB  36.000.000.000 41.962.758.298 116,56% 

  3. Pajak Bumi dan Bangunan 13.379.635.430 13.698.513.072 102,38% 

  4. Pajak Air Bawah Tanah 400.000.000 250,567,877 62,64% 

  
5. Pajak Pengambilan Bahan Galian 

Golongan C  
400.000.000 713.835.000 178,46% 

  TOTAL PENDAPATAN 2018 79.179.635.430 93.767.397.689 112,42% 

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan) 

Pada tahun 2018 BAPENDA kab. Gowa mendapat capaian 112,42% dari 

target yang ditentukan. Adapun hasil rincian pendapatan dari pajak daerah:  

• Pajak daerah memiliki target ditahun 2018 sebanyak 79.179.635.430 dan 

realisasinya sebanyak 93.767.397.698 dan jika dipersentasikan mencapai 

112,42% dari target yang ditetapkan. 
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Tabel 3.2 

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH  

BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. GOWA  

 2019 

NO NAMA SKPD TARGET PAD 2019 
REALISASI  PERSENTASE (%) 

TAHUN 2019 TAHUN 2019 

  Dinas Pendapatan Daerah    

          

  A. Hasil Pajak Daerah    

  1. Pajak Penerangan Jalan PLN       29.000.000.000 39.995.021.884 137,29% 

  2. Pajak BPHTB      37.000.000.000 46.875.817.482 126,70% 

  3. Pajak Bumi dan Bangunan       13.379.635.430 13.744.239.789 102,95% 

  4. Pajak Peginapan (melati)      400.000.000 798.491.576. 199,62% 

  5. Pajak Restoran       4.300.000.000 6.857.771.529 159,48% 

  6. Pajak hiburan (pagelaran/musik/tari)       500.000.000 1.409.982.262 102,00% 

  7. Pajak pajak air tanah       400.000.000 410.845.035 102,71% 

 
8  Pajak Pengambilan bahan galian 

golongan C 
     700.000.000                 703.660.429. 100,52% 

  TOTAL PENDAPATAN 2019      85.679.635.430     109.959.829.986 128,30% 

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan) 

Pada tahun 2019 BAPENDA Kab. Gowa mendapat capaian 128,30% dari 

target yang ditentukan. Adapun hasil rincian pendapatan dari pajak daerah dan 

retribusi daerah : 

• Pajak daerah  memiliki target ditahun 2019 sebanyak 85.679.635.430 dan 

realisasinya sebanyak 109.959.829.986 dan jika dipersentasikan mencapai 

128,30% dari target yang ditetapkan. 
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Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah  

Dari data target dan realisasi pendapatan daerah diatas selama 2 tahun 

terakhir menunjukkan bahwa ditahun 2018 pendapatan daerah telah melapaui 

target sedangkan ditahun 2019 pendapatan daerah telah melampaui target. 

3.2.2  Hasil Wawancara 

 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (BAPENDA) terus berupaya 

untuk meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Gowa, berikut adalah 

wawancara kepada kepala sekertariat, kepala bidang penetapan, penagihan dan 

pembukuan serta pegawai bagian perencanaan bapenda gowa:  

1. Pada PBB-P2 dan BPHTB apakah rutin dilakukan pemeriksaan pajaknya? 

“iya, rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali” 

2. Apakah pada saat melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak 

menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu? 

“ jika ingin melakukan pemeriksaan tentu harus ada surat pemberitahuan 

terlebih dahulu” 

3. Apakah  jika pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan langsung pada 

wajib pajak atau melalui bidang pendapatan daerah? 

“ Pemeriksaan dilakukan melalui bidang pendapatan daerah untuk 

melakukan pengawasan seperti apa kepatuhan wajib pajak terhadap 

kewajiban perpajakannya” 

4. Apakah pemeriksa pajak menerapkan self assesment pada wajib pajak 

PBB-P2 dan BPHTB? 
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“ Mengenai hal pemeriska pajak menerepkan self assement, bukan pada 

rana bapenda, hal ini tentunya diketahui oleh badan pemeriksa daerah 

apakah menerapkan self assesment atau tidak” 

5. Apakah setelah pemeriksaan pajak wajib pajak semakin sadar akan 

ketaatan wajib pajak? 

“ jika melihat hal ini jawabanya ada dua bisa iya dan bisa tidak karena ini 

menyangkut kesadaran masing-masing wajib pajak pajak itu sendiri. 

6. Dalam proses pemeriksaan pajak kendala apa yang ditemukan? 

“ mengenai kendala, kendala biasanya bukan hanya dari wajib pajak, 

terkadang kami sebagai bidang pelayanan seperti mati lampu, sistem tidak 

berjalan dengan baik, dan aplikasi yang eror. Untuk mengenai wajib pajak 

terkadang mereka memberikan dokumen atau omzet yang tidak sesuai 

dengan apa yang terjadi dilapangan” 

7. Dalam kendala yang ditemukan apakah pemeriksa memberikan solusi 

terkait kendala tersebut? 

“ solusi yang terkait atas kendala, untuk kami dibidang pelayanan ya sudah 

pasti kita cepat memperbaiki sistem yang bermasalah, sedangkan untuk 

wajib pajak yang melaporkan dokumen tidak sesuai dengan apa yang 

terjadi dilapangan, sehingga kami selaku pelayanan melakukan peninjauan 

lokasi wajib pajak agar dapat mengsinkronisasi dengan apa yang 

dilaporkan wajib pajak dan yang terjadi dilokasi.” 

8. Apabila target tercapai atau melampaui apakah akan mendapatkan reward 

ataukah penghargaan seperti apa? 
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“ jika target tercapai ada reward yang diberikan berupa hadiah pin emas 

dan biaya umrah” 

9. Apabila tidak tercapai apa yang dilakukan bidang pendapatan daerah? 

“apabila tidak tercapai, maka bidang pendapatan akan mengambil langkah-

langkah kongkrit berupa:  

- pendataan wajib pajak yang menunggak 

- pihak Bapenda membantu tim penagih 

10. Berapakah pencapaian target PBB 5 tahun terakhir di kec. Somba opu di 3 

kelurahan/desa? 

“ Tabel 3.3 Target dan Realisasi PBB 2015 

NO NAMA KELURAHAN TARGET 2015 REALISASI 2015 (%) 

1 SUNGGUMINASA 372.093.089 103.098.535 27,71% 

2 KATANGKA 194.972.090 150.880.144 77.39% 

3 KALEGOWA 432.611.555 362.142.828 83,71% 

 TOTAL 999.676.734 616,121,507 61,63% 

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan,2020) 

Tabel 3.4 Target dan Realisasi PBB 2016 

NO NAMA KELURAHAN TARGET 2016 REALISASI 2016 (%) 

1 SUNGGUMINASA 481.469.923 410.043.264 85,16% 

2 KATANGKA 169.570.420 143.385.417 84,56% 

3 KALEGOWA 88.516.525 71.738.559 81,05% 

 TOTAL 739.556.868 625.167.240 84,53% 

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan,2020) 
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NO NAMA KELURAHAN TARGET 2017 REALISASI 2017 (%) 

1 SUNGGUMINASA 510.687.544 418.517.563 81,95% 

2 KATANGKA 172.868.643 142.939.162 82,77% 

3 KALEGOWA 88.783.694 80.195.800 90,33% 

 TOTAL 772.339.881 641.652.525 83,08% 

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan,2020) 

Tabel 3.5 Target dan Realisasi PBB 2018 

NO NAMA KELURAHAN TARGET 2018 REALISASI 2018 (%) 

1 SUNGGUMINASA 519.953.920 379.573.734 73,00% 

2 KATANGKA 170.283.120 138.972.949 81,61% 

3 KALEGOWA 85.372.893 79.950.525 93,65% 

 TOTAL 775.609.993 598.497.208 77,16% 

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan,2020) 

Tabel 3.6 Target dan Realisasi PBB 2019 

NO NAMA KELURAHAN TARGET 2019 REALISASI 2019 (%) 

1 SUNGGUMINASA 460.470.567 401.782.476 87,25% 

2 KATANGKA 158.707.367 138.564.144 87,31% 

3 KALEGOWA 82.315.906 72.098.721 87,59% 

 TOTAL 701.493.840 612.445.341 87,31% 

Sumber : (Bidang Penetapan, Penagihan dan Pembukuan,2020) 

          (wawancara, 24 Agustus 2020) 
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3.3 Pembahasan 

3.3.1 Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa  

 

 Setelah dianalisa dari hasil data yang diolah dengan demikian 

Implementasi Pemeriksaan Pajak dikantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Gowa memiliki prosedur sebelum melaksanakan pemeriksaan dengan 

menyelenggarakan persiapan pemeriksaan kepada tim pemeriksa atau tim penagih 

terlebih dahulu memeriksa berkas wajib pajak, memberikan surat pemberitahuan 

bahwa akan dilakukannya pemeriksaan pajak dan mengetahui masalah dan 

kendala wajib pajak. 

 Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai bentuk pengawasan kepada wajib 

pajak yang rutin dilakukan setiap enam bulan sekali sehingga wajib pajak 

memiliki tingkat kesadaran dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Seperti yang 

kita lihat pada tabel 3.3 bentuk pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan dalam lima  

tahun terakhir 2015-2019 di tiga kelurahan pada Kecamatan Somba Opu dapat 

kita lihat bahwa  data target dan realisasi dapat dikatakan sudah efektif 

dikarenakan masih terdapat kecenderungan ketidaktaatan masyarakat terhdap 

kepatuhan perpajakannya. 

 Terlebih lagi jika wajib pajak melaporkan tagihan wajib pajak yang tidak 

sesuai dengan yang terjadi pada lokasi wajib pajak sehingga tim penagih 

melakukan peninjauan langsung ke lokasi wajib pajak untuk 

mengsingkronisasikan dengan data yang terjadi dilokasi wajib pajak. 

 Penerapan Pemeriksaan pajak daerah bertujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, menjalankan fungsi pengawasan 

terhdap wajib pajak dalam melaksanakan ketentutan perundang-undang 

perpajakan daerah. Dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang ada dapat 

meningkatkan pendapatan daerah nantinya, karena faktor utama yang 

mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah adalah tingkat kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian penelitian yang telah 

penulis laksanakan pada kantor badan pendapatan daerah kabupaten gowa 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada data dan informasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan 

Daerah target dan realisasi Pendapatan Asli Daeah dalam dua tahun 

terakhir menunjukan bahwa pajak daerah memliki target ditahun 2018 

sebanyak 79.179.635.430 dan realisasinya sebanyak 97.767.397.698 

jika dipersentasikan mencapai 112,42% dari target yang ditetapkan 

sehingga pada tahun 2018 dapat dikatakan pendapatan daerah 

melampaui target, dan pajak daerah ditahun 2019 sebanyak 

85.679.675.635.430 dan realisasinya sebanyak 109.959.829.986 jika 

diperentasikan mencapai 128,30% dari target yang ditetapkan. 

Sedangkan target Pajak Bumi dan Bangunan dalam lima tahun 

terakhir di tiga kelurahan pada kecamatan Somba Opu pada tabel 3.3 

dapat dilihat bahwa target masih kurang efektif dikarenakan 

kecenderungan ketidaktaatan masyarakat terhadap kepatuhan 

perpajakannya. 

2. Penerapan pemeriksaan pajak daerah bertujuan untuk, menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, menjalankan 
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3. fungsi pengawasan terhadap wajib pajak dalam melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian, maka 

ada beberapa saran yang penulis sampaikan untuk mempertahankan atau 

menigkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Implementasi Pemeriksaan 

pajak  pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa: 

1. Dalam Pemeriksaan Pajak baiknya meningkatkan pemeriksaan rutin 

kepada wajib pajak secara langsung sebagai bentuk pengawasan 

dengan melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat dapat 

menaati kewajibanya selaku wajib pajak untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah pada badan pendapatan daerah kabupaten 

gowa. 

2. Dalam tim pemeriksa atau penagih tentunya harus mengamati berkas 

dan laporan keuangan wajib pajak dengan yang terjadi dilokasi wajib 

pajak sehingga tim periksa atau pengih dapat mengsingkronisasikan 

dengan data tersebut.  
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Pedoman wawancara  

IMPLEMENTASI PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENDAPATAN 

ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB.GOWA 

1. Pada Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan BPHTB 

apakah kedua pajak ini rutin dilakukan pemeriksaan pajaknya? 

2. Apakah pada saat melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksa pajak 

menyampaikan surat pemeberitahuan terlebih dahulu? 

3. Apakah jika pemeriksaa pajak melakukan pemeriksaan langsung pada 

wajib pajak tersebut ataukah melalui bidang pendapatan daerah? 

4. Apakah pemeriksa pajak menerapkan self assesment pada wajib pajak 

PBB-P2 dan BPHTB? 

5. Apakah setelah dilakukan pemeriksaa pajak wajib pajak semakin sadar 

akan ketaatan selaku wajib pajak? 

6. Dalam proses pemeriksaan pajak kendala apa yang ditemukan? 

7. Dalam kendala yang ditemukan apakah pemeriksa memberikan solusi 

terkait kendala tersebut? 

8. Apabila target tercapai atau melampaui apakah akan mendapatkan reward 

atau penghargaan seperti apa? 

9. Apabila target tidak tercapai yang dilakukan bidang pendapatan daerah? 

10. Berapakah pencapaian target PBB 5 tahun terakhir di kecamatan somba 

opu di tiga kelurahan? 
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