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ABSTRAK 

 

ASRAH PUSPITA NINGSIH, 2022. Implementasi Pemeriksaan Perencanaan 
dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion pada KPP Pratama Makassar 
Selatan. Karya Tulis Ilmiah (KTI), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Rustan dan 
Pembimbing II Andi Arifwangsa Adiningrat. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah pemeriksaan, 
perencanaan dan keadilan pajak berpengaruh terhadap Tax Evasion. Objek 
penelitian Tugas Akhir ini adalah “Implementasi Pemeriksaan, Perencanaan dan 
Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion pada KPP Pratama Makassar Selatan”. 
Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terapan. Tehnik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode 
kepustakaan, studi dokumetasi, observasi, dan wawancara.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang ketat 
akan mencegah Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan manipulasi data 
bertujuan untuk melakukan penggelapan pajak, disamping itu pembayaran 
jumlah pajak tidak hanya dilakukan dengan suatu perencanaan pajak tetapi bisa 
juga karena kelalaian Wajib Pajak misalnya kesalahan dalam menghitung utang 
pajaknya. Penggelapan pajak juga bisa terjadi karena rendahnya tingkat keadilan 
pajak kepada Wajib Pajak yang menyebabkan sikap Wajib Pajak mengarah pada 
hal yang negatif dan melakukan tindakan penggelapan pajak. 

 

Kata Kunci : Pemeriksaan Pajak, Perencanaan dan Keadilan, Tax Evasion 
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ABSTRACT 

 

ASRAH PUSPITA NINGSIH, 2022. Implementation of Planning and Justice 
Examination of Tax Evasion at KPP Pratama South Makassar. Scientific 
Writing (KTI), Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah 
Makassar. Supervised by Supervisor I Rustan and Supervisor II Andi Arifwangsa 
Adiningrat. 

The purpose of this study is to determine whether audit, planning and tax 
justice have an effect on Tax Evasion. The object of this final project is 
"Implementation of Tax Audit, Planning and Justice Against Tax Evasion at KPP 
Pratama South Makassar". This type of research is carried out with an applied 
qualitative approach. Data collection techniques used are library methods, 
documentation studies, observations, and interviews. 

The results of this study indicate that strict tax audits will prevent taxpayers 
who try to manipulate data aimed at tax evasion, besides that the payment of tax 
amounts is not only done with a tax plan but can also be due to taxpayer 
negligence, for example errors in calculating debt. the tax. Tax evasion can also 
occur because of the low level of tax justice to taxpayers which causes the 
attitude of taxpayers to lead to negative things and take tax evasion. 

 

Keywords: Tax Audit, Planning and Justice, Tax Evasion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber pendapatan utama pemerintah Indonesia berasal dari pajak. Pajak 

memegang peranan sangat penting dalam penerimaan negara. Pemasukan pajak 

menentukan kemampuan APBN baik untuk pembiayaan rutin maupun anggaran 

pembangunan. 

Kementerian Keuangan mencermati penerimaan pajak tahun 2020 lebih 

rendah dibandingkan tahun 2019, karena adanya virus Covid-19. Pada tahun 

2020, APBN Indonesia akan mengalami defisit sebesar 6,09% dari PDB. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah. Wajib Pajak 

melakukan upaya untuk mengurangi jumlah pajaknya melalui berbagai upaya 

seperti inisiasi dan ketidakpatuhan seperti penggelapan pajak. Penggelapan pajak 

merupakan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hal 

ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar.. (Dewi 

& Merkusiwati, 2017).   
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Penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Keadilan 

pajak,sistem perpajakan,norma subjektif,kepatuhan pajak,diskriminasi, dan 

kualitas pelayanan pajak. Faktor utama yaitu pentingnya keadilan bagi Wajib 

Pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan 

Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya, Faktor kedua adalah sistem 

perpajakan,jika sistem yang ada memenuhi kebutuhan wajib pajak dan sesuai 

dengan keadaan, maka wajib pajak akan mengikuti sistem yang ada dan 

memenuhi persyaratannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya., Faktor 

ketiga adalah norma subjektif, sifat manusia mudah dipengaruhi oleh orang lain, 

sehingga pendapat orang-orang di sekitar kita akan sangat mempengaruhi niat 

kita. Faktor keempat adalah kepatuhan pajak yang baik dapat dicapai melalui 

penyetoran pajak yang teratur, dan jika perilaku seseorang tidak baik maka 

kecenderungan untuk melanggar pajak akan semakin besar. Faktor kelima adalah 

diskriminasi yang akan meningkat karena DJP tidak memperlakukan masyarakat 

secara setara. Ketiadaan keadilan ini akan mempersulit masyarakat untuk 

mematuhi peraturan, karena dianggap diskriminatif. Kualitas nasehat perpajakan 

cenderung baik, artinya masyarakat cenderung tidak menghindari pajak.
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Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa sistem perpajakan internal masih 

perlu ditingkatkan untuk mencegah korupsi dan penggelapan pajak dengan 

menerapkan sistem pemeriksaan pajak untuk mengawasi setiap wajib pajak, 

perencanaan pajak dan perpajakan.  

A. Rumusan Masalah 

Sikap Wajib Pajak terhadap penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah : 

1. Bagaimana implementasi pemeriksaan pajak terhadap tax evasion di KPP 

Pratama Makassar Selatan? 

2. Bagaimana implementasi perencanaan pajak terhadap tax evasion di KPP 

Pratama Makassar Selatan? 

3. Bagaimana implementasi keadilan pajak terhadap tax evasion di KPP 

Pratama Makassar Selatan? 

 

B. Tujuan.Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Untuk mengetahui implementasi pemeriksaan pajak terhadap tax 

evasion di KPP Pratama Makassar Selatan. 

2. Untuk.mengetahui implementasi perencanaan pajak terhadap  tax 

evasion di KPP Pratama Makassar Selatan. 

3. Untuk mengetahui implementasi keadilan pajak terhadap tax evasion di 

KPP Pratama Makassar Selatan. 
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C. Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

pengetahuan tentang bagaimana sikap Wajib Pajak terhadap 

penghindaran pajak mempengaruhi kebijakan perpajakan, yang akan 

membantu untuk meningkatkan bukti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi sikap Wajib Pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.   

2. Bagi praktisi perpajakan, diharapkan Ditjen Pajak dapat mengetahui lebih 

jauh mengenai faktor-faktor yang dapat mendorong wajib pajak untuk 

melakukan penghindaran pajak. Dengan diketahuinya faktor-faktor 

tersebut, DJP berharap dapat menggunakan informasi ini untuk 

membantu mencegah terjadinya kecurangan di masyarakat di kemudian 

hari 
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BAB II  

TINJAUAN TEORI 

A.Landasan Teori 

1. Theory Of Planned Behaviour (TPB) 

Theory of Planned Behavior adalah teori yang bertujuan untuk 

memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh 

individu untuk menanggapi sesuatu (Ajzen (1991).  Dalam teori ini, niat 

seseorang dalam berperilaku dibentuk oleh tiga factor: 

a) Behavioral Belief, adalah keyakinan tentang perilaku dan bagaimana 

mereka akan berinteraksi dengan dunia. Mereka dapat didasarkan pada 

apa yang kita ketahui tentang perilaku, pengalaman kita sendiri, atau apa 

yang dikatakan orang lain kepada kita. Untuk mengubah sikap seseorang, 

Anda harus meyakinkan mereka tentang manfaat dari perilaku baru, dan 

kemudian mengevaluasi hasilnya. 

b) Normative Belief, adalah keyakinan akan harapan yang dihasilkan dari 

pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.. 

c) Control Belief, adalah bahwa mendukung atau menghambat kinerja 

perbuatan-perbuatan iman dan perilaku sangat mendukung persepsi. 

Faktor eksternal (misalnya kecelakaan, nasib buruk) atau faktor individu 

(misalnya kelemahan pribadi, kurangnya kemauan) keduanya dapat 

menghambat kemajuan.. 
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2.Tax Evasion (Penggelapan Pajak) 

Penggelapan pajak merupakan pelanggaran terhadap UU perpajakan. 

Pelanggaran yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 

39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.. Bentuk tindakan tax evasion yaitu 

(Moh. Zain (2008:52): 

a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 

b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar. 

c) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan 

Pengusahan Kena Pajak (PKP). 

d) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong. 

e) Berusaha menyuap fiskus. 

Wajib Pajak melakukan tax evasion karena berbagai faktor seperti  Wajib 

Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, 

kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti 

kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari 

pajak.  

3. Pemeriksaan Pajak  

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER34/PJ/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Pelaksanaan Pengujian 

Kepatuhan Terhadap Kewajiban Perpajakan, menyatakan bahwa pembukuan 

adalah rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, informasi 

dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan 
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kriteria Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Perpajakan di Indonesia telah menerapkan sistem self-assessment dimana 

wajib pajak wajib melaporkan sendiri pendapatan dan pengeluarannya. Di 

bawah sistem pajak wajib, perwalian bertanggung jawab untuk menghitung 

pajak, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajak. Meskipun 

demikian, Direktorat Jenderal Pajak memiliki tugas untuk memberikan 

pelayanan dan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajibannya. DJP melakukan pemeriksaan dari waktu ke waktu, dalam 

rangka memberikan bimbingan dan bantuan dalam pengembangan game. 

4.  Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk mengurangi atau meringankan 

beban yang mungkin dikenakan setiap hari sehingga negara akan berkunjung 

nantinya agar tidak melebihi jumlah yang mungkin. Perencanaan pajak 

merupakan salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan 

karena pada dasarnya bagi suatu perusahaan beban tersebut dapat mengurangi 

laba bersihnya, sehingga dengan perencanaan pajak perusahaan dapat 

mengendalikan diri dari risiko pajak yang meminimalkan pajak pajak. Saya 

terkejut dengan apa yang terjadi. 

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. 

Pengelolaan pajak adalah suatu cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan 

dengan cara yang menghasilkan laba dan likuiditas yang sebesar-besarnya. 
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Langkah selanjutnya adalah pemenuhan kewajiban perpajakan dan pengendalian 

pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini, pengumpulan dan penelitian peraturan 

perpajakan selesai. Tujuannya adalah untuk mengetahui langkah-langkah 

penghematan pajak yang harus diambil untuk menghemat uang. Terdapat 3 

tujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak yaitu dengan tujuan untuk 

memperkecil pengeluaran yang dikeluarkan sehingga biaya yang dikeluarkan 

lebih efisien, untuk memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak 

agar setara dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan meminimalisir 

timbulnya sanksi atau denda yang dapat memperbesar pengeluaran pajak suatu 

perusahaan, serta perencanaan pajak dilakukan bukan untuk mengelak 

pembayaran pajak namun dilakukan guna untuk mengatur pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.  

Perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka 

rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut ini 

: (Suandy (2011:13) 

a) Mengetahui komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu 

proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditaanggung 

agar mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara 

sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan 

sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. 

b) Evaluasi perencanaan pajak sebagai rencana yang merupakan bagian 

kecil dari semua strategi perencanaan perusahaan, oleh karena itu perlu 

dilakukan evaluasi sejauh mana hasil pelaksanaan rencana pajak 
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dikaitkan dengan beban pajak, selisih laba kotor dan persaingan. , selain 

pajak pada berbagai rencana alternatif.. 

c) Menemukan kelemahan, meningkatkan pengembalian pajaknya, dan 

membuat rencana yang berbeda untuk hasil rencananya. Sekalipun 

peluang keberhasilannya sangat kecil, tindakan tetap harus diambil untuk 

mengubah rencana saat ini. Selama pajaknya masih besar, rencana itu 

harus dilakukan sebagai kerugian dengan kerugian minimal. Akan sangat 

membantu jika sebuah rencana disertai dengan perkiraan berapa peluang 

sukses dan seberapa besar potensi untung atau rugi yang akan didapat 

jika berhasil.Memperhitungkan setiap perubahan rencana pajak baik dari 

undang-undang maupun pelaksanaannya (negara di mana aktivitas 

tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu 

perjanjian. 

 

5. Keadilan Pajak  

Sikap adil yang efisien di mana otoritas pajak mengumpulkan dan 

mengenakan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak oleh wajib 

pajak. Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran yang sebanding dengan apa 

yang diterimanya, Wajib Pajak akan patuh dan wajib membayar pajak. 

Begitupula sebaliknya, apabila wajib pajak merasa tidak diperlakukan secara 

tidak adil oleh pemerintah, seperti halnya dengan beban pajak yang dikenakan 

kepada wajib pajak dianggap tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, 
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maka adanya potensi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Fatimah 

& Wardani, 2017).   

Menurut Pohan (2020; 113) keadilan memiliki dua asas yaitu:  

a. Keadilan Vertikal  

Keadilan vertikal adalah sistem peradilan yang adil yang 

memperhitungkan pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak. Besar 

kecilnya tarif pajak berkaitan dengan seberapa banyak uang yang dapat 

dipungut oleh pemerintah. Pembebanan pajak harus didasarkan pada 

kemampuan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki 

kemampuan dan sumber daya yang berbeda. Artinya, semakin tinggi 

kemampuan membayar wajib pajak maka tarif pajaknya akan semakin 

tinggi. Sebaliknya, jika solvabilitas wajib pajak rendah, hal ini akan 

menyebabkan kenaikan tarif pajak. Persyaratan keadilan vertikal adalah 

sebagai berikut (Suryanti & Noviasari (2016):  

1) Perlakuaan yang tidak setara 

Tarif yang berbeda tergantung pada pendapatan atau 

kemampuan ekonomi orang atau perusahaan.  

2) Kemajuan  

Tarif pajak yang dikenakan atas total penghasilan 

wajib pajak. 
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b. Keadilan Horizontal  

Keadilan horizontal adalah tingkat perpajakan yang sama untuk semua 

orang, terlepas dari pendapatan atau kekayaan mereka. Penghasilan yang 

sama diterima oleh Wajib Pajak dengan jumlah tanggungan yang sama, 

tanpa memperhatikan sumber atau penghasilannya, jika penghasilan 

tersebut dikenakan pajak dengan perlakuan yang sama. Persyaratan 

keadilan horizontal adalah sebagai berikut: setiap orang harus memiliki 

kesempatan yang sama untuk menikmati hak-haknya, tanpa memandang 

status sosial, ekonomi, atau politiknya. Syarat keadilan horizontal ialah 

(Suryanti & Noviasari (2016):  

1. Penghasilan  

Semua sumber pendapatan dan tambahan ekonomi yang termasuk 

dalam definisi objek atau definisi pendapatan dimasukkan dalam 

penelitian. 

2. Globalitas  

Untuk menghitung kemampuan ekonomi total suatu negara, Anda 

perlu menjumlahkan semua kemampuan ekonomi lainnya. 

3. Laba Bersih 

Kemampuan membayar adalah jumlah total uang yang tersedia 

setelah memperhitungkan semua biaya, termasuk biaya untuk 

mendapatkan dan menahan pendapatan. 
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B.   Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dari proposal ini adalah Implementasi 

Pemeriksaan,Perencanaan dan Keadilan terhadap Tax Evasion. Dalam proposal 

ini akan dipaparkan tentang bagaimana pemeriksaan pajak terhadap tax 

evasion, bagaimana perencanaan pajak terhadap tax evasion, dan bagaimana 

keadilan pajak terhadap tax evasion.  

Karangka konseptual pada penelitian ini yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

  

Pemeriksaan Pajak 

Perencanaan Pajak 

Keadilan Pajak 

Tax Evasion 
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C.Metode Pelaksanaan Pelitian 

1.    Tempat Dan Waktu 

Penelitian ini lakukan di KPP Pratama Makassar Selatan yang dilaksanakan 

kurang lebih dua bulan dari bulan Februari dan bulan Maret setelah seminar 

proposal. 

2. Tehnik Pengumpulan Data  

a) Kepustakaan 

 Menggunakan tehnik pengumpulan data dari buku, jurnal dan dokomen 

untuk menata konsep penelitian. 

b) Studi dokumentasi 

 Data yang diambil dari data tertulis yang telah tersedia di KPP Pratama 

Makassar Selatan. 

c) Observasi 

 Penilitan ini juga melakukan observasi langsung kelapangan. 

d)    Wawancara  

 Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, 

artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman 

wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan 

situasi dan kondisi lapangan.  

3.   Jenis dan Sumber Data  

a) Data primer 

 Sumber data primer diambil langsung oleh peneliti tanpa perantara, 

dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di 

lapangan. 
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b) Data Sekunder 

 Sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi, studi pustaka, 

dan catatan lapangan. 

4.    Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif terapan yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang objek yang Anda teliti. 

Penelitian kualitatif mencoba mendeskripsikan masalah dan memberikan solusi 

melalui wawancara dan observasi. Rumusan penelitian kualitatif diawali dengan 

pengumpulan data berupa penjelasan kata-kata yang diperoleh langsung dari 

sumber seperti buku dan jurnal. 
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BAB III 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Sejarah Singkat 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 

sebagai salah satu implementasi dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan 

Modern yang mengubah secara struktur dan fungsional organisasi dan tata kerja 

instansi vertikal di lingkungan DirekturJenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan merupakanunit kerja vertikal yang 

berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, danTenggara 

yang merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan, KPP 

MakassarUtara, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Makassar, dan 

Kantor Pemeriksaandan Penyidikan Pajak Makassar.KPP Pratama Makassar 

Selatan mengadministrasikan wajib pajak di empat kecamatan,yaitu Kecamatan 

Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan Manggala. Kantor PelayananPajak 

Pratama Makassar Selatan berkedudukan di Kompleks Gedung Keuangan 

Negara I,Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar. Terhitung mulai Tanggal 27 

Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-

95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPPPratama Makassar Selatan efektif 

beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan padatanggal 9 Juni 2008.  
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B. Visi dan Misi 

1. Visi Direktorat Jendral Pajak 

Visi dari Direktorat Jendral Pajak adalah Menjadi Institusi Penghimpun 

Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan 

Kemandirian Negara. 

2. Misi Direktorat jenderal Pajak 

Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 

ii. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hukum yang adil; 

iii. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan; 

iv. Aparatur pajak yang berintegritas,kompeten dan professional; dan 

v. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. 

C. Struktur Organisasi Dan Job Description 

1.  Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 3.1   

Struktur Organisasi  
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2. Job description 

a. Kepala Kantor 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

1) Mengkoordinasi pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan 

Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, pajak tidak langsung 

lainnya dan PBB serta BPHTB dalam wilayah Kota Makassar. 

2) Bertanggung jawab mengamankan penerimaan pajak di Kota 

Makassar. 

3) Melakukan pembinaan terhadap para pegawai. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal 

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam 

mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan dan kesekretariaan 

terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, 

keuangan, rumah tangga serta perlengkapan. 

c. Seksi Penjaminan Kualitas Data 

Membatu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan 

pengumpulan, pengolahan data, peyajian informasi perpajakan, 

perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan 

perpajakan, penglokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan 

PBHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantaun aplikasi e-

SPT dan e-filling dan penyimpanan laporan kinerja kantor. 

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 
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Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksaan 

penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan 

pemeriksaan, penerbitan, penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan 

angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan. dan pendistribusikan 

surat perintah pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan perpajakan 

lainnya 

e. Seksi Pengawasaan dan Konsultasi. 

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan 

kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak (PPH, PP, PBB, BPHTB, 

dan pajak lainnya), bimbigan atau himbauan kepada Wajib Pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis 

kinerja Wajib Pajak, rekonsilasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, informasi perpajakan.  

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pejabat funsional terdiri atas pejabat funsional pemeriksa dan pejabat 

funsional penelian yang bertanggunga jawab secara langsung kepada 

kepala KKP Pratama. Penjabat funsional pemeriksa bertugas melakukan 

pemeriksaan perpajakan terhadaap wajib pajak da lingkugan KKP 

Pratama Makassar Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat 

funsional pemetriksaan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan. 
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D. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Selatan sebagai 

berikut: 

Table 3.1 

Jumlah Penerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan (SP2DK) tahun 2017 2021 

 

Tahun Jumlah Penerima SP2DK 

2019 9,681 

2020 5,365 

2021 26,510 

Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan 

 

Sumber data dari table 3.2 diatas dapat diketahui jumlah penerima SP2DK 

pada tahun 2019 berjumlah 9,681 orang kemudian mengalami penurunan pada 

tahun 2020 berjumlah 5,365 orang dan mengalami kenaikan yang sangat drastis 

pada tahun 2021 berjumlah 26,510 orang karena adanya kendala COVID-19 

yang mengakibatkan pelaporan Wajib Pajak menggunakan sistem Self Assisment 

System dimana Wajib Pajak sendiri yang melaporkan SPT nya tanpa diawasi 

secara langsung oleh Aparat Pajak. 

Surat SP2DK terbit dikarenakan karena Wajib Pajak salah dalam 

melaporkan SPTnya sehingga Aparat Pajak mengeluarkan surat permintaan 

penjelasan atas data dan/atau keterangan untuk diminta Wajib Pajak menjelaskan 

atas kesalahan pelaporannya. 
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Gambar 3.2 Diagram Penerima SP2DK di KPP Pratama Makassar Selatan 

Pada table 3.3 grafik menunjukkan besarnya jumlah penerima Surat 

Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada tahun 2019 

hingga 2021 terus mengalami peningkatan dan penurunan yang siknifikan 

karena masih kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap 

pentingnya pajak bagi negara. Pada tahun 2021 penerima SP2DK sangat 

mengalami kenaikan disebabkan adanya kendala COVID-19 yang 

memungkinkan berpengaruh langsung kepada Wajib Pajak dikarenakan 

pelaporan SPT sudah berbasis online jadi Wajib Pajak tidak diawasi secara 

langsung oleh Aparat Pajak. Direktorat Jendral Pajak sangat berusaha untuk 

mengurangi jumlah peneriman SP2DK dengan cara memberi pemahaman yang 

lebih mengenai tentang perpajakan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak 

lagi salah ataupun lalai dalam melaporkan SPT nya. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan di KPP Pratama Makassar 

Selatan dapat disimpulkan bahwa SP2DK meningkat karena adanya beberapa 

faktor yaitu: 
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1. Kurang kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajaknya  

Dalam hal ini jika Aparatur Pajak menyampaikan surat Wajib Pajak 

yang kurang bayar nya, Wajib Pajak menunda bahkan berlasan dengan 

belum ada uang,dan sedang berada diluar kota. 

2. Kurang pemahaman tentang pelaporan SPT 

Dalam hal ini Wajib Pajak masih kurang pemahaman tentang pelaporan 

SPT sehingga mengakibatkan adanya kesalahan dalam mengisi laporan 

SPT nya. 

3. Wajib Pajak tidak patuh 

Wajib Pajak yang sengaja memanipulasi jumlah pajaknya sehingga 

menghasilkan nilai yang nihil, disamping itu Wajib Pajak juga sengaja 

untuk tidak membayar pajaknya karena menganggap pajak itu tidak 

penting. 

4.    Memanfaatkan pajak demi kepentingan pribadi 

Wajib Pajak menggunakan PPn sebesar 10% tetapi Wajib Pajak tidak 

menyetorkan PPn tersebut dan menganggap PPn itu sebagai keuntungan 

pribadinya. 
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Table 3.2 Potensi Awal Penerima SP2DK dan Jumlah Realisasi  

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan 

Gambar 3.3 Potensi Awal Penerima SP2DK dan Jumlah Realisasi 

 

Dari gambar 3.4 diatas dapat terlihat bahwasanya potensi penerima SP2DK 

terus mengalami kenaikan terutama pada tahun 2021 dimana potensi awal 

sebesar 688,289,306,232 dan jumlah realisasi sebesar 27,138,399,242 ini 

disebabkan karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang pelaporan SPT 

yang dilakukan secara online seperti dari hasil wawancara yang dilakukan di 

KPP Pratama Makassar Selatan oleh salah satu Aparat Pajak bahwa: 

 “ Kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di KPP Pratama Makassar 

Selatan contohnya seperti mengurangi omset dan tidak sampai ke pidana. 

Tetapi karena sudah dialihkan semua ke elektronik jadi semua ketahuan 

dengan jelas. Tetapi WP kita saat ini rata-rata kendalanya karena ketidak 

Tahun  Jumlah Estimasi 

Potensi Awal 

Jumlah Realisasi Persen 

2019 169,366,990,074 79,994,044,633 20,09% 

2020 191,811,517,806 38,533,484,182 3,94% 

2021 688,289,306,232 27,138,399,242 47,20% 
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tahuan atau kurangnya ilmu tentang perpajakan sehingga melakukan 

kesalahan dalam pelaporan SPT nya” 

Hasil wawancara dari salah satu aparat pajak dapat disimpulkan bahwa 

meningkatnya penerima SP2DK atau Wajib Pajak yang mengurangi omsetnya 

hingga nihil yang terjadi di KPP Pratama Makassar Selatan disebabkan karena 

ketidak tahuan atau kurangnya ilmu tentang perpajakan sehingga Wajib Pajak 

salah dalam pelaporan SPT-nya 

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan dengan cara mencari, mengumpulkan dan 

mengolah data atau keterangan lainnya Seperti halnya dengan hasil wawancara 

dengan salah satu Aparat pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan 

menyatakan bahwa: 

“ Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan menggunakan 

metode sistem Self Assesment System dimana Wajib Pajak bebas 

melaporkan SPT-nya, tetapi tetap diawasi di bagian pengawasan dan 

penyuluhan juga, jadi jika mereka melihat adanya kecurigaan maka 

langsung ditangani, jika kasus tersebut belum selesai maka dialihkan 

kebagian pemeriksaan, dan jika kasus tersebut menunjukkan pidana maka 

dialihkan ke penyidikan. Pemeriksaan juga sudah lebih mudah karena DJP 

mengalihkan semuanya ke elektronik jadi lebih mudah mendapatkan 

informasi tentang Wajib Pajak yang mencoba untuk melakukan penggelapan 

pajak”  

Penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dari hasil 

wawancara dengan salah satu aparat pemeriksaan pajak di KPP Pratama 

Makassar Selatan menyatakan bahwa: 

“ Adapun faktor-faktor sehingga terjadinya penggelapan pajak itu karena 

faktor yang fiktif dimana ada faktur pajak tetapi sebenarnya tidak ada 
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transaksi sebelumnya jadi selanjutnya akan di mintai restitusi, uang negara 

diberikan kepada Wajib Pajak, dan ini yang menyebabkan kerugian negara” 

Pemeriksaan pajak yang ketat akan mencegah Wajib Pajak yang berusaha 

untuk melakukan penggelapan pajak, dikarenakan ketika instansi pemeriksaan 

pajak yang dilakukan fiskus semakin tinggi maka semua aset yang dimiliki oleh 

Wajib Pajak akan diketahui semua oleh fiskus sehingga para Wajib Pajak akan 

cenderung menghindari tindakan yang melanggar undang-undang tersebut. 

Sesuai dengan wawancara dengan salah satu aparat Pemeriksaan Pajak di KPP 

Pratama Makassar Selatan yaitu: 

“ Pajak itu imbalan secara tidak langsung, dan tidak semua Wajib Pajak 

sadar mengenai tentang pentingnya pajak bagi negara, dan satu-satunya cara 

agar mengurangi penggelapan pajak yaitu dengan cara memperbaiki sistem 

yang ada sehingga tidak ada lagi lubang untuk Wajib Pajak bersembunyi, 

misalnya NIK diubah menjadi nomor NPWP agar segala transaksi dari 

Wajib Pajak bisa langsung ketahuan” 

Hasil wawancara dengan salah satu Aparat Pajak dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pajak selanjutnya untuk mengurangi kasus penggelapan pajak 

dengan cara memperbaiki sistem yang ada agar Wajib Pajak tidak memiliki 

kesempatan untuk melakukan kecurangan atau penggelapan pajak dengan cara 

NIK diubah menjadi nomor NPWP agar segala transaksi yang digunakan oleh 

Wajib Pajak akan ketahuan dengan jelas. 

Tindakan penggelapan pajak ini memberikan dampak yang negatif atas 

ketidakadilan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, 

keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak sesuai dengan kondisi 

material Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan pajak, dengan memerlakukan 

Wajib Pajak secara adil sehingga dapat mengurangi penggelapan pajak yang 
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terjadi.  Semakin intensif pemeriksaan pajak yang dilakukan maka Wajib Pajak 

akan semakin enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Keadilan merupakan 

salah satu faktor yang berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak 

menganggap pajak merupakan suatu beban sehingga wajib pajak perlu suatu 

kepastian untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemungutan pajak 

yang dilakukan oleh negara. Seperti yang dikatakan oleh salah satu aparat pajak 

di KPP Pratama Makassar Selatan bahwa: 

“ Kita tidak bisa memaksakan Wajib Pajak, karena sebagian Wajib Pajak 

menganggap Pajak adalah beban mereka dan akan merugikan mereka, 

bahkan ada salah satu Wajib Pajak juga mengambil keuntungan dalam 

pelaporan pajaknya misalnya seperti PPn, dia memungut PPn tetapi tidak 

menyetorkan PPn nya kenegara dan menganggap hal itu adalah hal yang 

sepeleh” 

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa masih kurangnya 

kesadaran bagi Wajib Pajak akan pentingnya perpajakan bagi negara, bahkan 

sebagian Wajib Pajak yang paham tentang perpajakan memanfaatkan ilmunya 

dengan tidak menyetorkan PPn nya kenegara, tetapi menjadikan PPn adalah 

suatu keuntungan bagi mereka. 

E.Pembahasan 

1. Implementasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion 

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada table 3.2 bahwa jumlah 

peningkatan penerima surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 

sangat meningkat pada tahun 2021 dikarenakan kurangnya pemahaman Wajib 

Pajak terhadap pelaporan SPT yang berbasis online. Hal ini menunjukkan bahwa 



27 
 

 

pemeriksaan pajak terhadap tax evasion sangat berpengaruh kepada sikap Wajib  

karena semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus 

maka sikap Wajib Pajak terhadap tax evasion akan semakin rendah. Ketika 

Aparatur Pajak melakukan pemeriksaan secara rutin, Wajib Pajak yang akan 

melakukan tindakan kecurangan tersebut cenderung berpikir kembali apabila 

terdeteksi melakukan kecurangan sebab konsekuensi yang akan ditanggung 

Wajib Pajak akan semakin berat. Oleh karena itu pemeriksaan pajak dipandang 

sebagai alat untuk mengarahkan Wajib Pajak untuk disiplin, agar Wajib Pajak 

akan semakin patuh terhadap pemenuhan kewajiban pajak Serta, cara untuk 

melakukan pengevaluasian penerapan undang-undang perpajakan negara, 

sehingga segala upaya yang dinilai kurang baik dalam perpajakan harus dibenahi 

(Widjaja, Lambey & Walandouw, 2017). 

Pemeriksaan pajak yang ketat akan mencegah Wajib Pajak yang berusaha 

untuk melakukan manipulasi data yang bertujuan untuk melakukan penggelapan 

pajak, dikarenakan ketika intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 

fiskus semakin tinggi maka semua aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan 

diketahui oleh fiskus sehingga para Wajib Pajak akan cenderung menghindari 

tindakan yang melanggar undang-undang tersebut. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi 

dan Merkusiwati (2017); Widjaja, Lambey & Walandouw (2017) dan Zulvia 

(2018) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap 

tax evasion. Berdasarkan data yang diperoleh, pemeriksaan pajak KPP Pratama 

Makassar Selatan tergolong cukup tinggi. Pemeriksaan pajak digunakan sebagai 
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alat kontrol untuk mendisiplinkan wajib pajak agar mereka semakin patuh untuk 

membayar pajak. Serta, menjadi alat untuk mengevaluasi penerapan undang-

undang perpajakan sehingga segala upaya yang tidak baik dalam perpajakan 

harus dievaluasi (Widjaja, Lambey & Walandouw, 2017). Pemeriksaan pajak 

yang ketat akan mencegah wajib pajak yang berusaha untuk melakukan 

manipulasi data yang bertujuan untuk melakukan penggelapan pajak, 

dikarenakan ketika intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan fiskus semakin 

tinggi maka semua aset yang dimiliki oleh wajib pajak akan diketahui oleh 

fiskus sehingga para wajib pajak akan cenderung menghindari tindakan yang 

melanggar undang-undang tersebut. 

2. Implementasi Perencanaan Pajak Terhadap Tax Evasion 

Perencanaan pajak menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan 

oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan, pajak adalah beban yang 

dapat mengurangi laba bersihnya sehingga dengan dilakukannya suatu 

perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala risiko 

ketidakpatuhan perpajakan yang akan sangat meminimalisir utang pajak yang 

tak terduga.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di KPP Pratama Makassar 

Selatan dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak untuk mengurangi tingkat 

penggelapan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan dengan cara NPWP diubah 

menjadi Nomor Induk Kependudukan agar segala transaksi yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak akan ketahuan dengan sendirinya, dengan cara ini maka Wajib 

Pajak enggan melakukan tindakan penggelapan pajak. Juga terbukti dari tingkat 
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penerima surat SP2DK yang sangat meningkat dikarenakan transaksi Wajib 

Pajak yang tertutup.  

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, meskipun demikian tidak 

semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk dibayarkan pajak, karena 

menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi 

pajak tersebut, sama halnya berkeinginan untuk mengurangi beban-beban yang 

lainnya. Atas dasar inilah banyak Wajib Pajak melakukan usaha-usaha dengan 

mengatur jumlah pajaknya dengan melakukan penggelapan pajak. 

Pembayaran jumlah pajak yang kurang dari seharusnya bukan hanya dapat 

dilakukan dengan suatu perencanaan pajak tetapi bisa juga karena kelalaian 

Wajib Pajak itu sendiri misalnya ketidaktahuan karena adanya ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan,kesalahan dalam menghitung utang 

pajaknya, kesalahpahaman dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dan kealpaan atau tidak menyimpan bukti-bukti secara 

lengkap. 

3. Implementasi Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion 

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Makasssar Selatan pada table 

3.3 menyatakan bahwa jumlah estimasi potensi awal dan jumlah realisasi 

penerima SP2DK tiap tahunnya sangat meningkat dikarenakan Wajib Pajak lalai 

dalam melaporkan utang pajaknya juga karena Wajib Pajak merasa pajak 

merupakan suatu beban bagi mereka karena ketidakadilan pemerintah. Artinya, 

semakin tinggi atau rendahnya keadilan pajak bagi Wajib Pajak sangat 
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berpengaruh terhadap Sikap Wajib Pajak untuk mengurangi tingkat penggelapan 

pajak.  

Kepatuhan seorang Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal Wajib Pajak. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak adalah perlakuan adil pemerintah yang dirasakan oleh 

Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak merasakan di perlakukan secara adil oleh 

sekitarnya dalam hal ini adalah pemerintah, maka sikap Wajib Pajak akan 

menghindari perilaku menyimpang yaitu melakukan penggelapan pajak. Sikap 

Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak tergantung keadilan yang diterimanya 

(Putri & Mahmudah, 2020).  

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) 

keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion. Hasil 

penelitian tersebut menjelaskan bahwa tindakan penggelapan pajak yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak terjadi jika mereka merasa tidak diperlakukan 

dengan adil. Keadilan pajak dapat dilihat dari perilaku pemerintah kepada 

masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk melakukan tax 

evasion. Semakin rendah tingkat keadilan pajak, maka sikap Wajib Pajak akan 

mengarah pada hal negatif sehingga tingkat penggelapan pajak akan cenderung 

tinggi, sedangkan semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan 

masyarakat maka sikap Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak rendah. 

Beberapa penelitian mendukung penelitian tersebut yaitu Permatasari & Laksito 

(2013); Dewi & Merkusiwati (2017), dan Kurniawati & Toly (2014). 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian Implementasi Pemeriksaan Perencanaan dan Keadilan 

Terhadap Tax Evasion Pada KPP Pratama Makassar Selatan penulis 

menyimpulkan bahwa: 

1) Pemeriksaan pajak yang ketat akan mencegah Wajib Pajak yang 

berusaha untuk melakukan manipulasi data yang bertujuan untuk 

melakukan penggelapan pajak, dikarenakan ketika intensitas 

pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus semakin tinggi maka 

semua aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan diketahui oleh 

fiskus sehingga para Wajib Pajak akan cenderung menghindari 

tindakan yang melanggar undang-undang tersebut. 

2) Perencanaan pajak menjadi salah satu hal terpenting yang harus 

dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan, 

pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya sehingga 

dengan dilakukannya suatu perencanaan pajak 

3) Keadilan pajak dapat dilihat dari perilaku pemerintah kepada Wajib 

Pajak yang dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk 

melakukan tax evasion. Semakin rendah tingkat keadilan pajak, 

maka sikap Wajib Pajak akan mengarah pada hal negatif sehingga 

tingkat penggelapan pajak akan cenderung tinggi sedangkan 
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semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan masyarakat 

maka sikap Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak rendah. 

 

b. Saran 

1) Melakukan pemeriksaan pajak secara berkala agar Wajib Pajak 

tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang 

melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti 

penggelapan pajak. 

2) Melakukan program pendidikan bersama Wajib Pajak agar Wajib 

Pajak tidak lagi salah dalam mengisi laporan SPT nya, disamping 

itu juga memberi pemahaman kepada Wajib Pajak  mengenai 

tentang ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Melakukan observasi ke masyarakat agar mengetahui apa saja 

kendala masyarakat dalam pembayaran pajak, dan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak itu imbalan secara 

tidak langsung.  
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Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Apa yang dimaksud dengan penggelapan pajak?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. Apa tanggapan Bapak/Ibu sebagai aparat pajak tentang kasus penggelapan 

pajak?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

3. Apakah pernah terjadi kasus penggelapan pajak? Dan seperti apa kasusnya?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

4. Apa-apa saja indikasi penggelapan pajak? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

5. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu  jika mendapatkan Wajib Pajak memanipulasi 

jumlah pajaknya demi menghindari pajak?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu untuk mengurangi kasus penggelapan pajak yang 

terjadi? Dan apa saran Bapak/Ibu kedepannya untuk sistem pajak?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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Lampiran 7. Hasil Wawancara 

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Aparat Pajak di KPP Pratama 

Makassar Selatan: 

1. Tax evasion itu adalah menghindari penggelapan pajak dengan cara 

illegal, seperti menurunkan omset, tidak melaporkan kegiatan usaha yang 

sebenarnya,melebih-lebihkan biaya, atau ada faktor-faktor pajak yang 

fiktif seperti ada faktor pajaknya tetapi tidak ada transaksinya itu 

termasuk bagaimana dia menghindari pembayaran pajaknya secara 

illegal. 

2. Tidak setuju karena merugikan negara contohnya seperti pajak fiktif 

karena ada faktur pajak tapi sebenarnya tidak ada transaksinya jadi nanti 

selanjutnya akan dimintai restitusi, uang negara yang dikasihkan kedia 

tetapi sebenarnya tidak ada transaksi sebelum-sebelumnya jadi itu yang 

akan merugikan negara, dan harapannya semoga tidak terjadi agar tidak 

ada kerugian negara, adapun cara djp agar menghindarkan penggelapan 

pajak dengan cara mengalihkan semuanya ke elektronik yang dulunya 

bisa dibuat langsung atau fiktif tapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena 

semua akan ketahuan. 

3. Iya ada, tetapi hanya mengurangi omset tidak sampai ke pidana. Tetapi 

karena sudah dialihkan semua ke elektronik jadi semua ketahuan dengan 

jelas. Tetapi WP kita saat ini rata-rata kendalanya karena ketidak tahuan 

atau kurangnya ilmu tentang perpajakan. 
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4. Indikasinya itu seperti membesarkan biaya sehingga omsetnya lebih kecil, 

tidak melaporkan seluruh penghasilannya, adanya faktor pajak fiktif, yang 

jelas WP mencari cara agar pajak terhutangnya itu menjadi kecil bahkan 

tidak ada sama sekali, tetapi penggelapan pajak yang paling ekstrim itu 

semisal WP memungut PPn tetapi dia tidak menyetorkan PPn nya dia 

menganggap itu menjadi salah satu keuntungan. 

5. Kita menggunakan sistem  Self Asisment System dimana WP bebas 

melaporkan spt nya seperti bagaimana, tapi tetap diawasi di bagian 

pengawasan dan penyuluhan juga, jadi jika mereka melihat ada 

kecurigaan maka langsung ditangani, jika kasus tersebut belum selesai 

maka dialihkan ke bagian pemeriksaan, dan jika kasus tersebut 

menunjukkan  pidana maka dialihkan ke penyidikan. Pengawasan juga 

sudah lebih mudah karena DJP mengalihkan ke elektronik jadi lebih 

mudah mendapatkan informasi tentang Wajib Pajak yang mencoba untuk 

melakukan penggelapan pajak. 

6. Pajak itu imbalan yang tidak langsung, dan tidak semua Wajib PAjak 

sadar mengenai tentang pentingnya pajak bagi negara dan satu-satunya 

cara agar mengurangi penggelapan pajak yaitu memperbaiki sistem 

sehingga tidak ada lagi lubang untuk bersembunyi untuk Wajib Pajak 

misalnya NIK diubah menjadi nomor NPWP agar segala transaksi dari 

WP bisa lagsung ketahuan, tetapi sekarang sudah terlaksana satu per satu 

seperti program aplikasi e-faktur. 
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Lampiran 8. Table hasil wawancara 

No Pertanyaan Hasil wawancara 

1. Apa yang dimaksud dengan 

penggelapan pajak?  

 

Tax evasion itu adalah menghindari 

penggelapan pajak dengan cara 

illegal, seperti menurunkan omset, 

tidak melaporkan kegiatan usaha 

yang sebenarnya,melebih-lebihkan 

biaya, atau ada faktor-faktor pajak 

yang fiktif seperti ada faktor 

pajaknya tetapi tidak ada 

transaksinya itu termasuk bagaimana 

dia menghindari pembayaran 

pajaknya secara illegal 

2. Apa tanggapan Bapak/Ibu 

sebagai aparat pajak tentang 

kasus penggelapan pajak? 

Tidak setuju karena merugikan 

negara contohnya seperti pajak fiktif 

karena ada faktur pajak tapi 

sebenarnya tidak ada transaksinya 

jadi nanti selanjutnya akan dimintai 

restitusi, uang negara yang 

dikasihkan kedia tetapi sebenarnya 

tidak ada transaksi sebelum-

sebelumnya jadi itu yang akan 

merugikan negara, dan harapannya 

semoga tidak terjadi agar tidak ada 

kerugian negara, adapun cara djp 

agar menghindarkan penggelapan 

pajak dengan cara mengalihkan 

semuanya ke elektronik yang 

dulunya bisa dibuat langsung atau 

fiktif tapi sekarang sudah tidak bisa 

lagi karena semua akan ketahuan. 

3. Apakah pernah terjadi kasus 

penggelapan pajak? Dan 

seperti apa kasusnya? 

Iya ada, tetapi hanya mengurangi 

omset tidak sampai ke pidana. Tetapi 

karena sudah dialihkan semua ke 

elektronik jadi semua ketahuan 

dengan jelas. Tetapi WP kita saat ini 

rata-rata kendalanya karena ketidak 

tahuan atau kurangnya ilmu tentang 

perpajakan 

4. Apa-apa saja indikasi 

penggelapan pajak? 

Indikasinya itu seperti membesarkan 

biaya sehingga omsetnya lebih kecil, 
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tidak melaporkan seluruh 

penghasilannya, adanya faktor pajak 

fiktif, yang jelas WP mencari cara 

agar pajak terhutangnya itu menjadi 

kecil bahkan tidak ada sama sekali, 

tetapi penggelapan pajak yang paling 

ekstrim itu semisal WP memungut 

PPn tetapi dia tidak menyetorkan 

PPn nya dia menganggap itu menjadi 

salah satu keuntungan. 

5. Bagaimana tindakan Bapak/Ibu  

jika mendapatkan Wajib Pajak 

memanipulasi jumlah pajaknya 

demi menghindari pajak? 

Kita menggunakan sistem  Self 

Asisment System dimana WP bebas 

melaporkan spt nya seperti 

bagaimana, tapi tetap diawasi di 

bagian pengawasan dan penyuluhan 

juga, jadi jika mereka melihat ada 

kecurigaan maka langsung ditangani, 

jika kasus tersebut belum selesai 

maka dialihkan ke bagian 

pemeriksaan, dan jika kasus tersebut 

menunjukkan  pidana maka dialihkan 

ke penyidikan. Pengawasan juga 

sudah lebih mudah karena DJP 

mengalihkan ke elektronik jadi lebih 

mudah mendapatkan informasi 

tentang Wajib Pajak yang mencoba 

untuk melakukan penggelapan pajak. 

6. Bagaimana cara Bapak/Ibu 

untuk mengurangi kasus 

penggelapan pajak yang 

terjadi? Dan apa saran 

Bapak/Ibu kedepannya untuk 

sistem pajak? 

Pajak itu imbalan yang tidak 

langsung, dan tidak semua Wajib 

Pajak sadar mengenai tentang 

pentingnya pajak bagi negara dan 

satu-satunya cara agar mengurangi 

penggelapan pajak yaitu 

memperbaiki sistem sehingga tidak 

ada lagi lubang untuk bersembunyi 

untuk Wajib Pajak misalnya NIK 

diubah menjadi nomor NPWP agar 

segala transaksi dari WP bisa 

lagsung ketahuan, tetapi sekarang 

sudah terlaksana satu per satu seperti 

program aplikasi e-faktur. 
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Lampiran 9. Data Penerima SP2DK, Jumlah Estimasi Potensi Awal, Jumlah 

Realisasi dan Persentase Pada Tahun 2017-2021 

 

  

Tahun Jumlah 

Penerima 

SP2DK 

Jumlah Estimasi 

Potensi Awal 

Jumlah Realisasi Persen 

2017 9.083 934.303.318.366 
140.103.703.674 

15,00% 

2018 8.170 474.603.531.450 148.668.179.824 31,32% 

2019 9.681 169.366.990.074 79.944.044.633 47,20% 

2020 5.365 191.811.517.806 38.533.484.182 20,09% 

2021 26.510 688.289.306.232 27.138.399.242 
3,94% 

Total 58.809 2.458.374.663.927 434.387.811.555 
17,67% 
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Lampiran 10. Dokumentasi 

Keterangan Gambar : Tampak depan KPP Pratama Makassar Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan Gambar : Tampak Dalam KPP Pratama Makassar Selatan 
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Keterangan Gambar : Sedang melakukan wawancara bersama Aparat Pajak 

di KPP Pratama Makassar Selatan 
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