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ABSTRAK 

NURUL ELMA ADZIZAH RAMLI, 2021. Implementasi Pelaksanaan 

Pemeriksaan PPh Pasal 21 Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus KP2KP Bontosunggu 

Kab.Jeneponto). Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D-III 

Perpajakan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I 

Saida Said dan Pembimbing II Ismail Rasulong. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan 

pemeriksaan PPh 21 dalam pencapaian target penerimaan pajak penghasilan 

Orang Pribadi pada KP2KP Bontosunggu. Dan penelitian ini dapat diperoleh dari 

hasil wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan kedalam kategori,menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari , dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri. 

Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa begitu pentingnya 

pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak pada gaji karyawan untuk mencapai 

target penerimaan pajak PPh Pasal 21 Orang Pribadi, dari berbagai penelitian 

tersebut dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar 

pelaksanaan pemeriksaan pajak PPh Pasal 21 tersebut. 

Kata kunci : Implementasi Pemeriksaan, Penerimaan Pajak & PPh 21 (PPh 

Orang Pribadi)   
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ABSTRACT 

 NURUL ELMA ADZIZAH RAMLI, 2021. Implementation of Article 21 

Income Tax Audit Implementation in Achieving Personal Income Tax 

Revenue Targets (Case Study of KP2KP Bontosunggu Kab. Jeneponto). 

Scientific Writing of the Faculty of Economics and Business of the D-III Taxation 

Study Program, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by 

Supervisor I Saida Said and Advisor II Ismail Rasulong. 

 This study aims to determine the implementation of the PPh 21 audit in 

achieving the target of personal income tax receipts at KP2KP Bontosunggu. And 

this research can be obtained from the results of interviews, field notes, and 

documentation by organizing into categories, elaborating into units, synthesizing, 

compiling into a pattern of choosing which ones are important and what will be 

studied, and making conclusions so that they are easily understood by 

themselves.  

 From the results of this study, it is shown that the importance of tax audits 

and tax receipts on employee salaries to achieve the target of personal income 

tax article 21 income tax, from various studies carried out objectively and 

professionally based on the implementation standards of the article 21 income 

tax audit. 

Keywords: Implementation of Audit, Tax Audit & PPh 21 (Individual Income 

Tax) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

 Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 

menyatakan bahwa pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional untuk terus 

berkembang maka dibutuhkan adanya penerimaan pajak, karena pada tahun 

1983 Indonesia mengalami perubahan sistem perpajakan dari Official 

Assessment menjadi Self Assessment adanya Self Assessment System wajib 

pajak memungkinkan untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan 

benar. Direktorat Jendral Pajak (DJP) melaksanakan pengawasan kepada wajib 

pajak dengan pemeriksaan pajak, dengan adanya kegiatan pemeriksaan 

bertahap kecurangan wajib pajak berkurang dan kepatuhan wajib pajak 

meningkat serta menyampaikan surat pemberitahuan, pembukuan, dan informasi 

lainnya yang relevan serta membayar pajak dan tepat pada waktu yang telah 

ditentukan. KP2KP Bontosunggu dalam mengumpulkan dan meningkatkan 

penerimaan pajak melalui berbagai kegiatan seperti konsultasi, pengawasan, dan 

penagihan. Setiap peraturan dan kegiatan di KP2KP mempunyai target 

penerimaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari potensi wajib pajak yang 

dibawahinya.  
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Reformasi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah 

ditetapkan dengan melakukan penegakan hukum perpajakan. Salah satu cara 

untuk penegakan hukum tersebut adalah dengan melakukan penindakan tegas 

kepada wajib pajak, oleh karena itu terhadap wajib pajak yang melakukan 

kecurangan dan lalai dalam pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan 

yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan dalm UU perpajakan. 

Dalam suatu hal pemeriksaan pajak, KP2KP telah melaksanakan berbagai 

kegiatan menghimpun data, mengolah data, keterangan, dan bukti yang telah 

dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan 

pajak. Untuk menguji kepatuhan pada saat pelaksanaan pemeriksaan pajak PPh 

21 Orang Pribadi ini, bertujuan untuk melaksanakan ketertiban peraturan 

perundang-undangan tentang perpajakan. Maka pelaksanaan pemeriksaan pajak 

PPh 21 Orang Pribadi (PPh Op) melakukan berbagai proses salah satunya yaitu 

memberikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)  pada Wajib Pajak (WP) untuk 

mencapai suatu target penerimaan pajak di KP2KP Bontosunggu. 

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 

pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pada PPh 21 orang pribadi memiliki 

berbagai penghasilan salah satunya adalah gaji karyawan, pajak penghasilan 

PPh 21 karyawan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak 
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karyawan. Perusahaan yang memotong langsung PPh 21 dari gaji karyawan 

setiap bulannya dan menyetorkan langsung ke kas negara, sehingga dengan 

adanya pemotongan gaji karyawan secara langsung oleh perusahaan. Maka 

pemeriksaan pajak pada gaji karyawan akan mencapai target penerimaan pajak 

PPh 21 Orang Pribadi. 

Maka dari itu, dengan melihat perkembangan zaman yang begitu cepat 

sehingga saat ini pencapaian penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak 

KP2KP berada pada kisaran rata-rata dari target yag telah ditetapkan. Kemudian 

jika dilihat dari data  penerimaan pajak pencapaian penerimaan pajak sulawesi 

selatan akan terus memaksimalkan kinerjanya untuk mencapai target yang 

optimal. 

Dari beberapa uraian diatas dapat dipahami begitu pentingnya 

pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak pada gaji karyawan untuk mencapai 

target penerimaan pajak PPh 21 Orang Pribadi, dari berbagai penelitian yang 

dilakukan baik di wilayah KP2KP dan di daerah lain yang terkait penerimaan 

pajak peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitain untuk menguji bagaiamana 

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak PPh Pasal 21 Dalam Pencapaian Target 

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

Bagaimana implementasi pelaksanaan pemeriksaan PPh pasal 21 dalam 

pencapaian target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pasa KP2KP 

Bontosunggu? 
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C. Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pemeriksaan PPh 21 dalam 

pencapaian target penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi pada KP2KP 

Bontosunggu. 

D. Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi wajib Pajak 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam 

pencapaiaan target penerimaan pajak. 

2. Bagi KP2KP 

      Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

tambahan informasi pelekangkap dan masukan sekaligus pertimbangan 

KP2KP tersebut agar selalu memperhatikan setiap pelaksanaan 

pemeriksaan pajak dan pencapaian taarget penerimaan pajak. 

3. Bagi akademis 

     Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan 

     dan bahan referensi bagi peneliti lain. 

4. Bagi peneliti 

      Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi sebagai media 

untuk menambah wawasan dalam bidang perpajakan. 

 



5 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak  

  Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan 

umum perpajakan. Pajak  adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- 

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. 

 Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli adalah 

sebagai berikut; 

1) Nigthtingale , menyatakan : “ Pajak sebagai iuran wajib yang ditetapkan 

pemerintah dan wajib pajak (WP) tidak memperoleh kontra prestasi 

langsung,akan tetapi memperoleh manfaat kehidupan yang relatif 

aman,sejahtera,dan berpendidikan.” 

2) Prof. Dr. P. J. A. Andriani, dalam R. Santoso Brotodihardjo, S.H. , 

menyatakan : “ Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan,dengan tidak mendapat prestasi kembali,yang 

langsung dapat ditunjuk,dan gunanya untuk membiayai pengeluran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara menyelenggarakan 

pemerintahan.”  

3) Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. , menyatakan : “ Pajak adalah iuran 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

5 
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dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi),yang langsung dapat 

ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran 

umum.” 

4) Waluyo, menyatakan : “ Pajak merupakan kewajiban yang ditunjukkan 

kepada wajib pajak (WP) oleh negara,yang dapat dipaksakan dengan 

tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum dan meningkatkan pembangunan.”   

Jadi dapat di simpulkan bahwa Pajak menurut Nigthtingale dan Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran wajib yang ditetapkan pemerintah 

dan wajib pajak (WP) tidak memperoleh kontra prestasi langsung,akan tetapi 

memperoleh manfaat kehidupan yang relatif aman,sejahtera,dan berpendidikan. 

Dan adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi),yang langsung 

dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. 

2. Unsur-unsur Pajak  

  Berdasarkan pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut :  

1) Iuran dari rakyat kepada negara. 

Ialah yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut 

berupa uang (bukan barang). 

2) Berdasarkan undang-undang. 

Ialah pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 
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3) Tampa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat ditunjuk. Ialah dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4) Digunakan dalam membiayai rumah tangga negara. 

Ialah pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

3. Fungsi pajak  

  Ada dua fungsi pajak, yaitu : 

1) Fungsi anggaran (budgetair) 

Pajak ini berfungsi sebagai salah satu simber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 

2) Fungsi mengatur (cregulerend)  

Pajak ini berfungsi sebagau alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh :  

 Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

 Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah 

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

4. Konsep Sistem Pemungutan Pajak 

 Sistem self Assessment merupakan sebuah sistem pemungutan pajak 

yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh 

Wajib Pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa Wajib Pajak memiliki oeran 

aktif dalam melakukan perhitungan sekaligus membayar dan melaporkan 

pajaknya. Sistem Self Assessment  ini biasanya diterapkan untuk jenis pajak 
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yang termasuk kategori pajak pusat. Seperti misalnya untuk PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan). Dalam sistem wajib pajak 

diharuskan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang. 

Peran institusi pemungut hanya mengawasi melalui serangkaian tindakan 

pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak). 

5. Pemeriksaan Pajak 

  Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

menolah data,keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban pemeriksaan dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan 

sebagai berikut : 

1) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan,yang paling sedikit meliputi kegiatan 

mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak,menyusun rencana 

pemeriksaan (audit plan),dan menyusun program pemeriksaan (audit 

program),serta mendapat pengawasan yang seksama. 

2)  Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan penguji dengan berdasarkan 

metode dan tehnik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan 

(audit program) yang telah disusun. 

3) Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang kompeten 

yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 
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 Pemeriksaan ini penting untuk menguji kepatuhan pemenuan kewajiban 

perpajakan yang telah dilaksanakan atas dasar sistem Self Assesment, hal 

tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib 

pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran 

pajak dan rugi, SPT tidak disampaikan tepat waktu yang telah ditetapkan. 

 Pemeriksaan dilakukan pada jam krja dan apabila diperlukan dapat 

dilanjtkan diluar jam kerja dan pelaksanaan pemeriksaan didekumentasikan dalm 

bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) 

6. Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Sesuai dengan pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan 

pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pajak. 

 Direktur Jenderal pajak merupakan pihak yang menjalankan pemeriksaan 

pajak. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, dirjen pajak punya dua tujuan yaitu:  

1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dilakukan dalam berbagai hal yaitu : 

1. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak. 

2. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk 

yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan 

pajak. 

3. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. 
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4. Tidak menyampikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui 

jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran. 

5. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, 

pembubaran, atau akan meninggalkan indonesia untuk 

selama-lamanya. 

6. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria 

seleksi berdasarkan hasil analisis resiko mengindikasikan 

adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

2) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

dilakukan dalam berbagai hal yaitu : 

1. Pemberian NPWP secara jabatan. 

2. Penghapusan NPWP. 

3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP. 

4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 

5. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan 

penghasilan netto. 

6. Pencocokan data atau alat keterangan. 

7. Penentuan WP berlokasi didaerah terpencil. 

8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN. 

9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 

10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka 

waktu kompensasi kerugian sehubung dengan pemberian 

fasilitas perpajakan. 
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11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perpajakan 

penghindaran pajak berganda. 

7. Kriteria Pemeriksaan Pajak  

 Kriteria atau keadaan dilakukannya pemeriksaan pada prinsipnya semua 

WP mempunyai potensi yang sama untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen 

Pajak. Meskipun kewenangan pemeriksaan pajak berlaku terhadap semua WP, 

namun terdapat beberapa keadaan atau kriteria dilakukannya pemeriksaan pajak.  

 Kriteria pemeriksaan pajak dikelompokkan menjadi dua (2) bagian yaitu : 

1) Kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak 

dikelompokkan menjadi dua bagian sebagai berikut : 

1. Keharusan pemeriksaan 

 Dalam UU KUP terdapat ketentuan yang mengharuskan 

dilakukannya pemeriksaan yaitu pasal 17 B UU KUP yang 

menegaskan bahwa Dirjen Pajak setelah melakukan 

pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak dari WP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17C (WP kriteria tertentu) dan WP sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 17D (WP memenuhi persyaratan 

tertentu), harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 

12 (Dua Belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara 

lengkap. 

2. Dapat dilakukan pemeriksaan 

2) Kriteria pemeriksaan tujuan lain 
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8. PPh Pasal 21 Orang Pribadi 

a) Pengertian PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 adalah pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang 

diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri berupa 

Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan 

dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan 

yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai wajib 

pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut ebagai objek pajak. 

b) Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

PPh Pasal 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong 

pada sisitem penggajian suatu perusahaan. Namun PPh 21 sebenarnya juga 

digunakan untuk berbagai jenis penghasilan lainnya yaitu : 

 Penghasilan bagi pegawai tetap. 

 Penghasilan bagi penerima pensiun. 

 Penghasilan bagi korban pemutusan kerja (PHK).  

 Pengasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 

 Penghasilan bagi bukan pegawai, dapat berupa honorarium, upah, 

komisi dan imbalan serupa. 

 Imbalan kepada peserta kegiatan, dapat berupa uang saku, uang 

rapat, honorarium, hadiah dan dalam bentuk lainnya. 

c) Tarif Progresif PPh 21 

Menurut pasal 17 Ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi 

menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP 

dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif 

pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
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 Penghasilan Sampai dengan Rp. 50.000.000 Per Tahun  

 Wajib pajak dengan penghasilan tahunan Rp. 50.000.000, - 

 Rp. 250.000.000,- adalah 15%. 

 Wajib pajak dengan pengasilan tahunan Rp. 250.000.000,-  

Rp. 500.000.000,- adalah 25% 

 Wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp. 

500.000.000,- adalah 30%. 

 Wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20% lebih 

tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki 

NPWP, sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah sebesar 12% 

dari jumlah yang seharusnya dipotong. 

9. Penerimaan Pajak 

 .Penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas 

pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak dalam negeri dan 

pendapatan pajak perdagangan internasional. Selanjutnya dijelskan bahwa 

pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal 

dari pendapat pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang 

dan jasa, pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak 

bumi dan bangunan, pendapatan cukai dan pendapatan pajak lainnya. 

Pendapatan pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara 

yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pencapatan bea keluar. 

 Sedangkan menurut Hutagaol, penerimaan pajak adalah sumber 

penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat 

dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi 

masyarakat.   
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  Penerimaan pajak memiliki prinsip yang dapat dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu, penerimaan pajak dan bukan penerimaan pajak. Pajak sebagai 

salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi 

langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis 

sudah lama menjadi bagian yang mnyatu dalam kehidupan suatu bangsa, 

sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah 

penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan 

jumlah penerimaan lainnya. 

 Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima kantor pelayanan pajak 

tergantung pada besar kecilnya penghasilan kena pajak, yang dihitung dengan 

melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap laba bersih 

sebalum pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Peningkatan jumlh pajak 

yang dibayarkan dapat terlihat jumlah pajak terutang.  

10. Konsep Umum Mengenai Efetivitas 

 Menurut Mahmudi (2010) efektivitas digunakan untuk mengukur 

hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang 

telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan 

atau sasarn yang harus dicapai, dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar 

output yang dhasilakan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang 

ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. 

 Efektivitas dikategorikan sebagai berikut :   

1) Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif. 
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2) Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif. 

3) Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif. 

4) Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif. 

5) Tingkat pencapaian dibawah 60% berarti tidak efektif. 

 Apabila konsep efektvitas dikaitkan dengan pemerikaan maka yang 

dimaksud efektivitas adalah seberapa besar relisasi yang dapat dicapai atas 

target yang telah ditetapkan oleh pihak KKP Pratama setiap tahunnya untuk 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator-

indikator sebagai berikut : 

1) Dari segi penyelesaian dengan berdasarkan pada jumlah Surat 

Perintah Pemeriksaan (SP2) selesai mulai tahun 2013 sampai tahun 

2015. 

2) Dari segi penerimaan atas hasil pemeriksaan dengan didasarkan 

pada jumlah target dan realisasi Surat Ketetapan Pajak (SKP) mulai 

dari tahun 2013 sampai tahun 2015.  

B. Kerangka Konseptual 

               

 

   

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa implementasi pelaksanaan 

pemeriksaan PPh Pasal 21 merupakan cara untuk menguji kepatuhan suatu 

Implementasi Pelaksanaan 

Pemeriksaan PPh Pasal 21  

Pencapaian Target 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi 
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pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, selain itu bertujuan untuk 

melaksanakan kepatuhan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga 

dalam pelaksanaan pemeriksaan PPh 21 tersebut mencapai target pemeriksaan 

pajak pengasilan orang pribadi 

C. Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 

Tinjaun Hasil Penelitian Terdahulu 

  

No Peneliti    Judul Metode  
Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Afrida Libdia 
rahman dkk 
(2016), student 
journal, 2016, 
volume 9, No 1 

Analisis 
Pelaksanaan 
Pemeriksaan 
Pajak Dalam 
Pencapaian 
Target 
Penerimaan 
Pajak ( studi 
kasus 
padakantor 
pelayanan 
pajak pratama 
blitar) 

Penelitian 

ini 

menggunak

an jenis 

penelitian 

eksploratif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif.  

. 

 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa 

pelaksanaan 

pemeriksaan 

pajak yang 

dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Blitar sudah 

sesuai dengan 

peraturan yang 

ada. Informasi 

tentang Wajib 

Pajak, kualitas 

Sumber Daya 

Manusia, sarana 

dan prasana, 

melakukan 

konfirmasi pihak 

ketiga merupakan 

faktor-faktor 

pendukung. 

Terbatasnya 

jumlah tim 

pemeriksa, 

pengetahuan 

Wajib Pajak 
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masih rendah 

terhadap undang-

undang 

perpajakan, 

terbatasnya data 

dan bukti, tidak 

adanya 

kesadaran dan 

tidak kooperatif 

Wajib Pajak 

merupakan 

faktor-faktor 

penghambat. 

 

2 Rustan (2019), 
atma jaya 
accounting, 
2019, volume 2 
No 1 

Efektivitas 
Pelaksanaan 
Pemeriksaan 
Pajak Dalam 
Rangka 
Meningkatkan 
Penerimaan 
Pajak Pada 
Kantor 
Pelayanan 
Pajak Pratama 
bantaeng 

Jenis 
penelitian 
yang 
dilakukan 
adalah 
penelitian 
kualitatif, 
dimana 
penelitian 
yang 
berdasarkan 
data yang 
dikumpulkan 
selama 
penelitian 
secara 
sistematis 
mengenai 
fakta-fakta. 

Dari hasil 
penelitian 
diperoleh hasil 
bahwa : a) secara 
Keseluruhan 
Persentase 
Penerimaan Pajak 
tahun 2015-2017 
tergolong kurang 
efektif, 
Pemeriksaan pajak 
pada KPP Pratama 
Bantaeng 
berdasarkan Surat 
Perintah 
Pemeriksaan (SP2) 
dan Surat 
Ketetapan Pajak 
(SKP) sangat 
efektif tiap 
tahunnya yaitu 
tahun 2015 sampai 
tahun 2017 tingkat 
persentase 
efektivitasnya rata-
rata 100%, dan 
Kontribusi realisasi 
pemeriksaan pajak 
berdasarkan SP2 
dan SKP terhadap 
penerimaan pajak 
di KPP Pratama 
Bantaeng 
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tergolong tidak 
efektif. Hal ini 
dikarenakan 
kontribusi realisasi 
pemeriksaan pajak 
dibawah 50%. 
Dimana tingkat 
persentase 
efektivitas pada 
tahun 2015 hanya 
sebesar 0,58%, 
pada tahun 2016 
kontribusi realisasi 
pemeriksaan pajak 
yakni 0,69% dan 
tahun 2017 
sebesar 4,51%. 

 

3 Mohamma
d Yamin 
dkk (2016), 
Wacana 
2016, 
volume 19 
No 1 

Pencapaian 
terget 
Penerimaan 
Pajak Atas 
Kegiatan 
Pemeriksaan 
(studi pada 
kantor pelayanan 
pajak madya 
malang)   

Penelitia

n ini 

menggunaka

n 

pendekatan 

kualitatif. 

Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengevaluasi 

penyebab 

pemeriksaan pajak 

tidak dapat mencapai 

rencana penerimaan 

pajak dari kegiatan 

pemeriksaan serta 

alternatif solusi yang 

dapat dilakukan 

untuk 

mengoptimalkan 

penerimaan pajak 

dari kegiatan 

pemeriksaan di masa 

yang akan datang. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devid 
Giroth, 
David P.E. 
Saerang, 
dan Jessy 
D.L. 
Warongan 
(2016) , 
Jurnal 
Berkala 
Ilmiah 

Analisis 
Efektivitas 
Pemeriksaan 
Pajak Dalam 
Upaya 
Meningkatkan 
Penerimaan 
Pajak Pada 
Kantor 
Pelayanan 
Pajak Pratama 

Metode 
Penelitian 
yang 
digunakan 
penulis pada 
penelitian ini 
adalah 
penelitian 
kualitatif.  

 

Hasil penelitian 

efektivitas dari segi 

penyelesaian SP2 

pada tahun 

2013masuk dalam 

kategori sangat 

efektif dengan 

presentase 160,9%, 

pada tahun 2014 
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2016, 
Volume 16 
No 4 

Manado.  masuk dalam 

kategori cukup 

efektif dengan 

presentase 85%, 

sedangkan tahun 

2015 dikategorikan 

efektif dengan 

presentase 94,2%. 

Dari segi 

penyelesaian SKP, 

tahun 2013 efektif 

dengan presentase 

93,27%, pada tahun 

2014 masuk dalam 

kategori cukup 

efektif dengan 

presentase 78,56%, 

dan pada tahun 

2015 mempunyai 

tingkat efektivitas 

yang efektif dengan 

presentase 92,61%. 

 

5  Andy 
Wijayanto, 
(2015) 

Pengaruh 
Pemeriksaan 
Pajak 
Terhadap 
Penerimaan 
Pajak (studi 
kasus Pada 
Kantor 
Pelayanan 
Pajak Pratama 
Surakarta) 

Metod

e Analisiss 

tersebut 

dalam 

penelitian ini 

adalah data 

kualitatif.  

 
 

Hasil penelitian 

membuktikan 

bahwa 

pemeriksaan pajak 

yang diukur 

melalui jumlah 

Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) yang 

diterbitkan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak 

di KPP Pratama 

Surakarta. 

Sedangkan, dari 

analisis efektivitas 

yang dilakukan 

diperoleh hasil 

bahwa tingkat 
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efektivitas 

penerimaan pajak 

pada tahun 2009 

mempunyai 

efektivitas sebesar 

91,75% yang 

termasuk dalam 

kriteria efektif. 

Sedangkan 

penerimaan pajak 

pada tahun 2010 

dan 2011 

termasuk dalam 

kriteria cukup 

efektif. 

 

 

D. Metode Pelaksanaan Penelitian  

   Pelakasnaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga data 

yang diperoleh merupakan data dan angka-angka yang didapatkan dari sesi 

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 

 Sehingga tujuan dari penggunaan metode kualitatif ini diperoleh gambaran 

mengenai kejadian dilapangan yang sebenarnya. Menurut (Maleong 2011) 

1. Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini akan dilakukan pada KP2KP Bontosunggu yang berlokasi di 

Jalan Pahlawan, Nomor 17 Kel. Empoang, Kec. Binamu Kab. Jeneponto 

Sulawesi Selatan. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang 

lebih 2 (dua) bulan, dimulai 06 juli – 24 Agustus. 
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2. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Alur Penelitian 

3. Jenis Data dan Sumber Data  

1) Jenis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kualitatif berupa 

gambaran mengenai obyek penelitian. 

2) Sumber Data 

Sumber Data yang menggunakan sumber data primer. Suber Data 

yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data  

Alur 

Penelitian 
Tahap 

Seleksi 

Tahap 

Reduksi 

Tahap 

Deskripsi 

Pengumpulan 

Data 

Menetapkan 

Fokus 

Permasalahan 

Pembatasan 

Masalah 

Identifikasi 

Masalah 

Pelaporan 

Penelitian 

Alur 

permunculan 

Teori/Hipotesis 

Pengolahan dan 

Pemaknaan Data 
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(Sugiyono, 2013). Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara 

yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan 

penelitian. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi 

penelitian untuk mengetahui kegiatan pemeriksaan di KP2KP 

Bontosunggu. 

2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

beberapa responden atau dalam hal ini pegawai pajak yang 

melakukan pemeriksaan di KP2KP Bontosunggu.. 

3) Dokumentasi, yaitu pengambilan data-data atau dokumen yang terkait 

dengan pemeriksaan pajak di KP2KP Bontosunggu. 

5. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses penerapan secara sistematis teknik analisis 

statistik dan logis untuk menggambarkan dan mengilustrasikan, menyingkat dan 

merekap, serta mengevaluasi data. Menurut sugiyono (2010) teknik analisis data 

adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari , dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri. 



23 
 

 
 

  Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a) Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang hal yang tidak perlu (sugiyono 2010). 

b) Penyajian Data 

Penyajian data adalah penjelasan atau narasi yang tersusun secara 

sistematis sehingga mudah dipahami oleh orang-orang.  

c) Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman yang dikutip oleh sugiyono (2010) ialah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat 

 Pada tahun 1981 Kantor Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) terletak di 

jalan Pahlawan No. 17 Bontosunggu di pimpin oleh Bapak Drs. Abd Ruslan 

sampai tahun 1994, kemudian Kantor Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) 

berganti menjadi Kantor Penyuluhan Perapajakan (KAPENPA) yang berjalan dari 

tahun 1997 sampai tahun 2007 Kantor penyuluhan Perpajakan, Pengamatan dan 

Potensi Perpajakan (KP4) Kabupaten Jeneponto dan terakhir pada bulan Juli 

2007 menjadi Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 

Bontosunggu dipimpin oleh Bapak Asnawi Al-Bugis, tanggal 1 januari sampai 

dengan April 2012 Bapak Zain menjabat sebagai kepala KP2KP Bontosunggu 

dipimpin oleh Bapak Muhammad Syafi, SE. 

 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 

Bontosunggu adalah Unit Kerja Mandiri Direktorat Jenderal Pajak Setigkat 

Aselon IV. Instansi vertikal di atasinya secara berturut-turut adalah Kantor 

Pelayanan Pajak Pratam Bantaeng dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara. 

 Wilayah kerja KP2KP Bontosunggu adalah Kabupaten Jeneponto yang 

terdiri dari 11 Kecamatan dan 114 Desa secara Geografis Kabipaten Jeneponto 

terletak di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa, sebelah Barat 

berbatasan dengan Takalar, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten 

Bantaeng. 

24 



25 
 

 
 

 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di 

bentuk pada tahun 2008, merupakan instansi vertical Direktorat Jenderal Pajak 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala KPP 

Pratama. 

 Tugasnya melakukan pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

melakukan pengatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan 

pemberian dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian 

dan/atau Penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama. 

 Sejarah pembentukannya di awali pada tahun 1992 dengan nama Kantor 

Penyuluhan Pajak (KAPENPA) keudian pada tahun 1995 berubah menjadi 

Kantor Penyuluhan, Pengamatan dan Potensi Perpajakan (KP4), sampai 

sekarang telah dibentuk sebanyak 207 KP2KP dengan rincian di Sumatra 78 

kantor, di Sulawesi dan Maluku Utara 37 kantor, di bali dan Nusa Tenggara 15 

kantor serta papua dan Maluku 15 kantor. 

 Untuk mendukung visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan 

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang transvormative 

dalam antrian “memiliki daya ubah”. Dengan segala keterbatasan keberadaan 

instansi vertical tersebut harus mampu mengubah perilaku para masyarakat yang 

sebelumnya tidak tahu menjadi paham akan pajaknya, mengubah perilaku 

sebelum cuek menjadi sadar dan peduli pajak, mengubah wajib pajak sebelum 

tidak tahu menhadi patuh akan kewajibannya. 

 Untuk mewujudkan KP2KP yang memiliki daya ubah harus dibangun sikap 

dan tindakan yang kongkret yaitu inklusif dan inovatif. Pertama inklusif 
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merupakan lawan kata dari ekslusif, implementasinya adalah KP2KP harus dapat 

saling “merangkul”. Tantangannya adalah masyarakat enggan atau alergi bila 

harus datang kekantor pajak dan berurusan dengan masalah perpajakan. Oleh 

karena itu, kita harus bergerak maju, berani mengambil keputusan, berani keluar 

dari zona nyaman, mendekati dan melebur dalam elemen masyarakat serta 

bersinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah. Kedua inovatif berarti 

“terus membaharui diri” dengan kata lain senantiasa melakukan upaya perbaikan 

di segala bidang untuk menjadi baik dan memberikan yang terbaik. 

1.  Visi dan Misi  

a. Visi  

Terwujudnya Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan 

secara Modern dan Profesional sehingga tercipta Masyarakat 

yang sadar pajak. 

b. Misi  

1) Meningkatkan profisialisme dalam Pelayanan Penyuluhan 

Perpajakan. 

2) Menciptakan SDM KP2KP yang berintegritas, bertanggung 

jawab, tulus, dan ikhlas dalam melayani Wajib Pajak. 

3) Meingkatkan penerimaan perpajkan dalam lingkungan 

masyarakat sadar pajak. 

B. Struktur Organisasi dan job Description   

a. Struktur Organisasi  

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang 

menjadi gambaran untuk masing-masing tugas dan kedudukan dalam 
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suatu organisasi. Uraian struktur organisasi KP2KP Bontosunggu Kab. 

Jeneponto sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

 Struktur Organisasi KP2KP Bontosunggu Kab. Jeneponto  

C. Job Description  

a) Kepala Kantor  

Bertugas sebagai penentu kebijakan dan mengkoordinir seluruh pegawai 

di KP2KP Bontosunggu, baik pegawai organik (PNS) maupun pegawai 

non-organik (Non-PNS) serta melaksanakan kebijakan daerah. 

 

KEPALA 

KANTOR 

PELAKSANA BENDAHARA PELAKSANA 

PELAKSANA PELAKSANA 

CS SOPIR SATPAM SATPAM SATPAM 

PELAKSANA 
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b) Bendahara 

Bertugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat 

berharga  yang berada dalam pengelolanya. Selain itu bendahara juga 

bertugas untuk membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ). 

c) Pelaksana  

Bertugas memberikan pelayanan, baik berupa produk maupun informasi 

kepada Wajib Pajak (WP). 

d) Satpam  

Bertugas menjaga keamanan menyeluruh dilokasi kerja. 

e) CS  

Bertugas membersihkan kantor dan lingkungan kantor, membantu 

menyiapkan keperluan setiap karyawan. 

f) Sopir  

Bertugas menjalankan tugas yang diberikan kepala kantor, merawat serta, 

menjaga dan bertanggung jawab atas mobil yang dikendarainya setiap 

hari. 

D. Hasil Penelitian  

1. Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Tahun 2018-2020 di KPP 

Pratama Bantaeng. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 

dalam negeri berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan dan pembayaran 

lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan Pemeriksaan 
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pajak ialah serangkaian kegiatan menghimpun dan menolah data, keterangan 

dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang - undangan perpajakan. 

Pelaksanaan pemeriksaan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara 

ekualisasi SPT masa PPh Pasal 21dengan laporan SPT Tahunan PPh Badan 

terkhusus pada pos biaya gaji laporan keuangan Wajib Pajak (perusahaan) 

tersebut. 

Dibawah ini adalah jumlah WP OP yang membayar PPh Pasal 21 di KPP 

Pratama Bantaeng. 

Tabel 3.1 

Jumlah WP OP yang Membayar PPh Pasal 21 Tahun 2018 - 2020 di KPP    

Pratama Bantaeng 

 
Tahun 

Realisasi  

Penerimaan (Rp) 

Jumlah WP OP 

Yang membayar PPh Pasal 21 

2018 Rp. 137.491.708.167 2.295 

2019 Rp. 163.340.317.578  2.510  

2020 Rp. 160.776.841.472 2.259 

Sumber data : Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng, (2021) 
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Sumber : data diolah 2021 

Gambar 3.2 

Jumlah WP OP yang Membayar PPh Pasal 21 Tahun 2018 - 2020 

 

Pada tabel dan grafik di atas dapat diketahui bahwa jumlah WP OP yang 

membayar PPh Pasal 21 dari tahun 2018 - 2020 ialah, tahun 2018 sebanyak 

2.295, dan tahun 2019 sebanyak 2.510 sedangkan tahun 2020 sebanyak 2.259, 

dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 memiliki jumlah WP OP yang 

membayar PPh Pasal 21 tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 

dan 2020 memiliki jumlah WP OP yang membayar PPh Pasal 21 tersebut 

menurun. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2018 sejumlah Rp. 

137.491.708.167, dan tahun 2019 sebesar Rp. 163.340.317.578, sedangkan 

pada tahun 2020 sejumlah Rp. 160.776.841.472. Dapat dilihat bahwa realisasi 

penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2019 memiliki peningkatan dibandingkan 

pada tahun 2018 dan 2020 memiliki realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang 

menurun, dikarenakan pada tahun 2018 dan 2020 jumlah WP OP yang 

membayar PPh Pasal 21 tersebut menurun sebanyak 2.295 (tahun 2018) dan 

2.259 (tahun 2020). 

 

2018 2019 2020

137.491.708.167 

163.340.317.578 160.776.841.472 

2.295 2.510 2.259 

Realisasi Penerimaan

Jumlah WP OP yang
membayar PPh pasal 21
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2.   Mekanisme Pemeriksaan PPh Pasal 21 

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa para wajib pajak 

benar-benar telah melakukan kewajiban pajak sesuai dengan jumlah yang sudah 

ditentukan dan peraturan yang beralaku, pemeriksaan pajak dilakukan oleh para 

petugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu dan jenis pemeriksaan 

pajak terbagi atas 2 (dua) yaitu : 

1) Pemeriksaan Lapangan  

Pemeriksaan ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah wajib 

pajak mendapatkan SPPL (Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan). 

2) Pemeriksaan Kantor  

Pemeriksaan ini dilakukan 4 (empat) bulan setelah anda memenuhi 

panggilan, berbeda dengan pemeriksaan lapangan. 

Adapun alur pemeriksaan pajak sebagai berikut : 

1) Alur Pemeriksaan Pajak 
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Gambar 3.3 

Alur Pemeriksaan Pajak 
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3. Penerapam Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak yang di peroleh dari KP2KP Bontosunggu 

Jeneponto adalah dengan Sistem Self Assessment yang bertujuan untuk dapat 

menyelesaikan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebankan 

penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh Wajib Pajak secara 

mandiri. 

4. Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Tahun   

2018 – 2020 di KPP Pratama Bantaeng 

Dari data yang diberikan oleh pihak instansi terkait, penulis melihat bahwa 

realisasi PPh Pasal 21 Orang Pribadi dari tahun  sebelum 2018 mengalami 

penurunan sesuai target, akan tetapi pada tahun 2019–2020 mengalami 

peningkatan, namun dengan adanya layanan pemeriksaan pajak ini menjadi 

strategi dalam upaya mengoptimalisasi kembali penerimaan PPh Pasal 21 Orang 

Pribadi. 

Dapat dilihat dari terget dan realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama 

Bantaeng. 

Tabel 3.2 

Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Tahun 2018-

2020 di KPP Pratama Bantaeng 

Tahun Target  

Penerimaan   

   Realiasi  

Penerimaan  

Persen  

(%) 

2018 Rp. 553.110.304.000 Rp. 137.491.708.167 24,85% 

2019 Rp. 618.069.842.000 Rp. 163.340.317.578 26,42% 

2020 Rp. 538.845.605.000 Rp. 160.776.841.472 29,83% 

Sumber data : Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng, (2021) 
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KPP Pratama Bantaeng dapat disimpulkan bahwa penerimaan di tahun 

2018 sejumlah Rp. 137.491.708.167 untuk target penerimaan sebesar Rp. 

553.110.304.000 menurun 24,85% dari hasil realisasi. 

Tahun 2019 mengalami peningkatan dari segi realisasi sebesar Rp. 

163.340.317.578  dapat dilihat dari perbandingan 2018 – 2019 mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 25.848.609.411 sedangkan untuk target 

penerimaannya melewati target realisasi yang harus dicapai oleh KPP Prtatama 

banteng berjumlah Rp. 618.069.842.000 dan dari segi persen meningkat 26,42%. 

Tahun 2020 mengalami penurunan dari segi realisasi sebesar Rp. 

160.776.841.472 dapat dilihat dari perbandingan 2019 – 2020 dan untuk target 

penerimaannya berjumlah Rp. 538.845.605.000 sedangkan dari segi persentasi 

yang tercapai meningkat 29,83% dari hasil realisasi. 
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Sumber : data diolah 2021 

Gambar 3.4 

Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Orang Pribadi Tahun      

  2018 – 2020 
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E. Pembahasan 

Dengan adanya Pelaksanaan Pemeriksaan PPh pasal 21 dari tahun ke 

tahun tersebut sangat membantu pemeriksa untuk mengetahui Wajib Pajak yang 

membayar PPh Pasal 21 pada KPP atau KP2KP sekitar tempat tinggal WP 

tersebut. Dan juga dapat diketahui bahwa jumlah WP OP yang membayar PPh 

Pasal 21 pada KPP Pratama Bantaeng dari tahun 2018 - 2020 ialah, tahun 2018 

sebanyak 2.295, dan tahun 2019 sebanyak 2.510 sedangkan tahun 2020 

sebanyak 2.259, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 memiliki jumlah WP 

OP yang membayar PPh Pasal 21 tersebut meningkat dibandingkan dengan 

tahun 2018 dan 2020 memiliki jumlah WP OP yang membayar PPh Pasal 21 

tersebut menurun. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2018 

sejumlah Rp. 137.491.708.167, dan tahun 2019 sebesar Rp. 163.340.317.578, 

sedangkan pada tahun 2020 sejumlah Rp. 160.776.841.472. Dapat dilihat bahwa 

realisasi penerimaan PPh Pasal 21 pada tahun 2019 memiliki peningkatan 

dibandingkan pada tahun 2018 dan 2020 memiliki realisasi penerimaan PPh 

Pasal 21 yang menurun, dikarenakan pada tahun 2018 dan 2020 jumlah WP OP 

yang membayar PPh Pasal 21 tersebut menurun sebanyak 2.295 (tahun 2018) 

dan 2.259 (tahun 2020). 

Sedangkan target penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama bantaeng 

bahwa penerimaan di tahun 2018 sejumlah Rp. 137.491.708.167 untuk target 

penerimaan sebesar Rp. 553.110.304.000 menurun 24,85% dari hasil realisasi. 

Tahun 2019 mengalami peningkatan dari segi realisasi sebesar Rp. 

163.340.317.578  dapat dilihat dari perbandingan 2018 – 2019 mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 25.848.609.411 sedangkan untuk target 
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penerimaannya melewati target realisasi yang harus dicapai oleh KPP Prtatama 

banteng berjumlah Rp. 618.069.842.000 dan dari segi persen meningkat 26,42%. 

Tahun 2020 mengalami penurunan dari segi realisasi sebesar Rp. 

160.776.841.472 dapat dilihat  pada tahun 2020 telah masuknya wabah Covid 19 

yang di mana banyak pekerja-pekerja yang di PHK dari tempat ia bekerja 

sehingga berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Merosotnya penerimaan 

pajak pada tahun 2020 karena adanya Pembatasan sosial Berskala Besar 

(PSBB). Kondisi ini membuat aktivitas ekonomi dunia usaha terhenti dan 

berdampak pada pendapatan usahanya. 

Jadi dapat dilihat bahwa target penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama 

bantaeng tahun 2018-2020 tidak mencapai target, yang mencapai target ialah 

pada tahun 2019 sejumlah Rp. 618.069.842.000 sedangkan dari segi persen 

memiliki peningkatan pada tahun 2020 sebesar 29,83%. 
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BAB IV 

PENUTUP  

A. KESIMPULAN 

1. Dilihat dari pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam pencapaian target PPh 

Pasal 21 pada tahun 2018-2020 ialah tahun 2018 sebesar Rp. 

553.110.304.000, dan tahun 2019 sebesar Rp. 618.069.842.000 

sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 538.845.605.000. Jika dilihat 

dari segi target penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Bantaeng 

pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang melewati target realisasi 

yang harus di capai. sedangkan pada tahun 2018 target realisasi yang 

menurun di sebabkan karena tidak memenuhi SPPL (Surat 

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan), dan pada tahun 2020 target 

realisasi menurun disebabkan karena pandemi Covid 19 telah masuk ke 

Indonesia  

2. Dengan adanya mekanisme pemeriksaan Pph pasal 21 tersebut Wajib 

Pajak dapat mengetahui batas pelaksanaan pemeriksaan PPh pasal 21 

dengan ditetapkannya Jangka waktu dan jenis pemeriksaan pajak yakni : 

Pemeriksaan Lapangan memiliki jangka waktu 6(enam) bulan setelah 

wajib pajak mendapatkan SPPL dan Pemeriksaan Kantor memiliki jangka 

waktu 4 (empat) bulan setelah anda memenuhi panggilan. 

B. SARAN  

1)  Bagi Pemeritah Daerah 

Ketika mengambil ataupun mengeluarkan kebijakan seperti mengeluarkan  

36 
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Surat pemeriksaan PPh Pasal 21 kiranya dapat menyusun perencanaan 

atau mempersiapkan dengan baik terlebih dahulu sehingga kebijakan yang 

dilakukan dapat terlaksana secara efektif. 

2) a.) Bagi KP2KP Bontosunggu  

KP2KP Bontosunggu diharapkan selalu berupaya dalam meningkatkan 

suatu kemajuan dalam melakukan Pemeriksaan PPh Pasal 21 dengan 

melakukan Surat Peringatan pemeriksaan Pajak pada Wajib Pajakt 

dengan hadirnya inovasi-inovasi yang membantu Wajib Pajak dalam 

memudahkan pelaksnaan Pemeriksaan Pajak baik secara langsung 

ataupun yang lainnya. 

b.) Bagi Wajib Pajak 

Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Pasal 21 diadakan agar  WP OP tidak 

mendaptkan SPPL (Surat Pemberatahuan Pemeriksaan Lapangan). 

Tentu dengan kebijakan ini diharapkan Wajib Pajak melakukan 

kewajiban pajak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan dan 

peraturan yang beralaku. 
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LAMPIRAN 1 

SURAT PENELITIAN 
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  LAMPIRAN 2 

DAFTAR PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

 Wawancara pihak pegawai KPP Pratama Bantaeng 

1) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelaksanaan pemeriksaan PPh 

Pasal 21 ? 

Jawaban : 

“Banyak Teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak salah 

satunya dengan cara ekualisasi yaitu pemeriksaan tingkat keseimbangan antara 

satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lainnya yang memiliki hubungan atau 

dapat dikatakan sebagai teknik pencocokan saldo dua atau lebih angka yang 

mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya sehingga apabila hasilnya 

terdapat perbedaan maka perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan. Begitupun 

dalam Pelaksanaan Pemeriksaan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara 

ekualisasi SPT Masa PPh 21 dengan Laporan SPT Tahunan PPh Badan 

terkhusus pada pos biaya gaji laporan keuangan Wajib Pajak (perusahaan) 

tersebut. 

Prosedur Pemeriksaan yang dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut : 

1. Tentukan saldo-saldo atau pos-pos yang akan dicocokkan seperti biaya 

gaji pegawai. 

2. Gunakan saldo sado : Biaya gaji pada laporan keuangan Wajib Pajak 

(perusahaan) dibandingkan dengan pelaporan SPT Masa PPh 21 Wajib Pajak. 
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3. Untuk lebih meyakinkan kebenaran angka pemeriksa dapat melakukan 

permintaan data/keterangan/bukti kepada Wajib Pajak atau pihak ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak secara tertulis (bank, akuntan publik 

dan sebagainya). 

4. Jika terdapat perbedaan nilai atas pos yang dibandingkan teliti apakah 

dikarenakan bukan objek pajak, biaya yang tidak dapat dikurangkan atau 

penghasilan dikenakan final jika bukan karena hal tersebut pemeriksa perlu 

meminta keterangan lebih lanjut kepada Wajib Pajak”. 

2) Apakah dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan PPh Pasal 21 dapat 

mencapai target penerimaan pajak ? 

Jawaban : 

“PPh Pasal 21 menjadi salah satu penerimaan negara. Namun, tidak 

menjadi satu satunya penerimaan yang dapat membuat target penerimaan pajak 

tercapai, terdapat penerimaan dari berbagai jenis pajak lainnya seperti  PPh 

Pasal 26, PPh 25, PPh Pajak Final, PPN dan PPnBM, PBB , Pajak Bea Materai, 

dan Pajak lainnya”. 

3) Bagaimana cara Bapak/Ibu memberitahukan kepada wajib pajak mengenai 

pemeriksaan PPh Pasal 21 ? 

Jawaban : 

“Berdasarkan instruksi, persetujuan, penugasan pemeriksaan, surat 

permintaan pemeriksaan lokasi oleh UP2 Domisili, atau surat persetujuan 
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pengalihan pemeriksaan, Kepala UP2 menugaskan supevisor untuk menyusun 

usulan rencana pemeriksaan (audit plan). Selanjutnya, berdasarkan usulan 

rencana pemeriksaan yang dibuat oleh supervisor yang dilampiri dengan 

rencana program pemeriksaan (audit program), Kepala UP2 menerbitkan SP2. 

Bersamaan diterbitkan SP2 tersebut diterbitkan pula Surat Pemberitahuan 

Pemeriksaan Lapangan (SPPL). Setelah SP2 dan SPPL diterima oleh tim 

pemeriksa pajak, tim pemeriksa pajak menyiapkan sarana dan prasarana 

pemeriksaan. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk lingkup kegiatan dalam tahap 

persiapan pemeriksaan. 

Kegiatan-kegiatan selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan yang termasuk 

dalam lingkup tahap pelaksanaan pemeriksaan, yang meliputi kegiatan 

Penyampaian SPPL dan Surat Panggilan dalam Rangka Pertemuan 

Sehubungan dengan Pemeriksaan Lapangan pada saat itu Pemeriksa senantiasa 

mengawasi surat yang disampaikan untuk sampai pada alamat tujuan dengan 

cara melakukan tracking surat tersebut atau dengan melakukan konfirmasi 

melalui telepon, email atau saluran komunikasi lainnya kepada Wajib Pajak, pada 

saat tersebutlah Pemeriksa dapat menjelaskan secara singkat maksud dan 

tujuan Surat Panggilan dalam Rangka Pertemuan Sehubungan dengan 

Pemeriksaan Lapangan menyampaikan paling sedikit: 

a) Waktu, tempat dan maksud dilaksanakannya pertemuan antara 

Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak. 

b) Buku, catatan, dan dokumen yang harus dibawa oleh Wajib Pajak dalam 

hal pemeriksaan PPh Pasal 21 maka Pemeriksa Pajak dapat meminta dokumen 

yang berkaitan dengan pos pajak tersebut : Laporan Laba rugi, Pengeluaran 

Biaya mengenai Pembayaran Gaji, SPT Masa PPh Pasal 21 dan dokumen 
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lainnya. 

Penyampaian Pemeriksa Pajak akan menyampaikan lebih detail saat Wajib 

Pajak datang dalam jadwal pertemuan sesuai surat yang disampaikan 

(Pertemuan dengan Wajib Pajak)”. 

4) Apa saja kendala yang dialami dalam melakukan pemeriksaan PPh Pasal 21 

tersebut ?  

Jawaban : 

“Kendala yang dialami dalam melakukan pemeriksaan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Wajib Pajak tidak memberikan atau tidak menunjukkan bukti/dokumen 

yang dibutuhkan dalam pemeriksaan PPh Pasal 21, sehingga kesulitan untuk 

mendapatkan  bukti/keterangan yang mendukung (seperti bukti potong tidak 

digitilasasi oleh pemberi kerja dan sebagainya). 

2. Pengenaan tarif yang berbeda sesuai dengan beberapa klasifikasi sesuai 

dengan UU PPh yang perlu dipahami dalam penganaan pajak di PPh Pasal 21, 

maka perlu pemetakan yang tepat dalam melihat potensi pajak tersebut”. 
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LAMPIRAN 3 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 Gambar II : Ruang tunggu bagi Wapib Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 26,   

          PPh 25, PPh Pajak Final, PPN dan PPnBM, PBB , Pajak Bea    

          Materai, dan Pajak lainnya (25 Agustus 2021) 

  Gambar I : Halaman Kantor KP2KP Bontosunggu (25 Agustus 2021) 
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 Gambar III : Ruang Pelayanan bagi Pegawai Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 

           26, PPh 25, PPh Pajak Final, PPN dan PPnBM, PBB , Pajak Bea   

           Materai, dan Pajak lainnya (25 Agustus 2021) 

  Gambar IV : Ruang Aula dan Tempat Rapat Kantor KP2KP Bontosunggu  

  (25 Agustus 2021) 
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LAMPIRAN 4 

DATA-DATA HASIL PENELITIAN  

 

1. Data Target Penerimaan Keseluruhan tahun 2018-2020 di KPP 

Pratama Bantaeng 

 

        

 

2. Data Realisasi Penerimaan Pajak dan Jumlah WP OP yang 

membayar  PPh Pasal 21 Orang Pribadi Tahun 2018-2020 di 

KPP Pratama Bantaeng 

 

 

 

3. Data Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 

2018-2021 di KPP Pratama Bantaeng 

      

 
Tahun 

Realisasi  

Penerimaan (Rp) 

Jumlah WP OP 

Yang membayar PPh Pasal 21 

2018 Rp. 137.491.708.167 2.295 

2019 Rp. 163.340.317.578  2.510  

2020 Rp. 160.776.841.472 2.259 
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