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ABSTRAK

HARMINI, 2022, Analisis kepatuhan wajib pajak dalam konteks relaksasi pajak
pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar. Skripsi Jurusan Akuntansi.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing
Oleh : Nasrullah sebagai pembimbing I Dan Mukminati Ridwan Sebagai
pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam
konteks relaksasi pajak pada kantor pelayanan pajak pratama makassar. Jenis
penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari
wawancara dan data dari kantor pelayanan pajak pratama makassar. Penelitian
ini dilakukan di kantor pelayanan pajak pratama makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan
interpretasi data yang selanjutnya dibuat penarikan kesimpulan. Hasil penelitian
ini mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan
pajak tergolong kurang patuh hal itu dibuktikan oleh data dan pernyataan dari
pegawai dimana pada tahun 2021 jumlah wajib pajak yang mengalami penurunan
diakibatkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak dan keterlambatan wajib pajak
sehingga diberikannya alternatif bagi wajib pajak yang mengalami kendala yaitu
pemberian relaksasi pajak namun Kembali lagi pada wajib pajak apakah dapat
memanfaatkan dengan baik sarana yang diberikan dikarenakan penyebaran info
mengenai relaksasi pajak telaah disebar melalui media sosial dan papan
informasi lainnya.

Kata Kunci: Kepatuhan, Wajib Pajak, Relaksasi pajak
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ABSTRACT
HARMINI, 2022, Analysis of taxpayer compliance in the context of tax

relaxation at the Makassar pratama tax service office. Thesis of the Accounting
Department. Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah
Makassar. Supervised by : Nasrullah. and Mukminati Ridwan.

This research is motivated by the low level of taxpayer compliance. The
low level of taxpayer compliance can lead to low state revenues in the taxation
sector. Therefore, it is necessary to take concrete actions to increase awareness
and compliance of taxpayers in fulfilling their tax obligations. This study aims to
determine the level of taxpayer compliance at the South Makassar tax service
office. This research is a type of qualitative research because qualitative
research uses descriptive methods in which researchers describe the results of
observations and analyze data based on those obtained in the field. The results
obtained by the authors show that the level of compliance of taxpayers at the Tax
Service Office (KPP) Pratama South Makassar shows that taxpayers in reporting
tax eSPT on time are classified as less compliant. This is because the
percentage of compliance rates from 2020 to 2021 which is decreasing from
year to year due to several things, namely the taxpayer does not know the due
date of the eSPT reporting, the taxpayer forgets to report the e- SPT, the taxpayer
is not in Makassar City so that Taxpayers cannot report e- SPT, Taxpayers do not
report because of the pandemic which forced the South Makassar KPP Pratama
to stop face-to-face services at the tax office.

Keywords: Compliance Level, Taxpayer, Tax relaxation
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi

kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan dan

pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai

salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar

dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai

pengeluaran pemerintah. Dengan adanya pendekatan kebutuhan dana

pemerintah yang cukup besar untuk menjalankan roda pemerintahan maka

saat ini negara banyak menggantungkan sumber pembiayaan yang berasal

dari pajak.

Demi terciptanya pembangunan yang lancar maka diperlukan adanya

kondisi yang kondusif antara penerimaan negara dan pengeluaran negara.

sehingga kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak merupakan sumber

utama yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara. karena

penerimaan pajak merupakan sumber utama, maka Direktorat jenderal pajak

menempuh berbagai cara agar meningkatkan penerimaan negara, seperti

meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, meningkatkan wajib pajak

tertentu, memperluas objek yang dikenakan pajak, dan lain lain. upaya lain

juga yang ditempuh seperti penggantian sistem perpajakan yang awalnya

diisi oleh petugas perpajakan (official assessment system) di ganti dengan

pengisian, penghitungan dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh masing

masing individu (self assessment system). Dengan kata lain wajib pajak
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diberi kepercayaan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang

akan dibayarkan ke kantor pajak. selain itu pemerintah juga memberikan

wewenang kepada pihak ketiga (withholding system) untuk menentukan dan

menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. pihak ketiga

disini adalah pihak lain selain pemerintah (Diana, 2017:78).

Namun dalam kenyataan hingga saat ini sistem pembayaran pajak

sangat sulit untuk dijalankan sesuai dengan harapan, hal ini menunjukan

bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam lapor pajak masih sangat minim,

sangatlah penting bagi pemerintah untung meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam membayar pajaknya, terdapat beberapa faktor yang menjadi

pemicu tidak patuhnya wajib pajak diantaranya kualitas pelayanan yang

kurang memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, sistem yang sulit

dijalankan oleh wajib pajak, reputasi petugas perpajakan dan transparansi

serta akuntabilitas dari penggunaan dari pajak yang dibayarkan

(Diana,2017:82). Perpajakan yang sulit akan enggan untuk digunakan

sehingga sistem yang telah dibuat pemerintah dalam rangka modernisasi

seperti e-banking, e-registration, e-SPT, e-filling dan dropbox akan sia-sia, dan

juga layanan internet yang kurang memadai menjadi salah satu pemicu wajib

pajak tidak mau menggunakan sistem baru yang telah disediakan. agar

masalah sistem tersebut dapat diatasi, diharapkan kepada semua petugas

pajak dan juga pemerintah agar memberikan sosialisasi kepada wajib pajak

dan memperbaiki layanan internet sehingga sistem tersebut dapat digunakan.
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja dari

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang harus melaksanakan pelayanan

dibidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar sebagai wajib

pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal

Pajak (DJP). Pemerintah menerbitkan kebijakan pemulihan ekonomi nasional

(PEN) salah satunya yaitu relaksasi pajak. Yang menjadi dinamika dalam

pemberian relaksasi pajak tidak begitu beragam khususnya pada seksi

pelayanan karena wajib pajak mengajukan permohonan relaksasi pajak

secara online melalui DJP online pada masing-masing akun wajib pajak.

Sehingga proses bisnis untuk permohonan pemberian relaksasi pajak

dilakukan di seksi pelayanan online saja.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia relaksasi yaitu upaya

pengunduran/pemanjangan. Sedangkan dalam perpajakan dapat dikatakan

sebagai tindakan pemberian keringanan atas pemungutan pajak dan

merupakan tindakan perpanjangan masa pembayaran pajak yang dilakukan

pemerintah, Menjadi tindakan upaya untuk meringankan beban masyarakat.

Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya

dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang

merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya.

Menurut penelitian terdahulu Syamsul Maarif mengatakan relaksasi

pajak adalah upaya pengunduran dan pelonggaran pemungutan pajak dan

upaya perpanjangan masa pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah

sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat.
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Penyebab diterbitkannya peraturan relaksasi pajak sesuai PMK

No.34/03/2020 adalah :

1. Menurunnya pertumbuhan ekonomi

2. Kebutuhan fasilitas kesehatan yang mendesak

3. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

Banyak dari perusahaan tidak mau mengajukan permohonan insentif

pajak disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, terbatasnya akses

informasi mengenai insentif pajak. Sehingga masyarakat banyak yang tidak

bisa memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Faktor kedua

yaitu dari segi operasional, dimana persyaratan yang sangat rumit membuat

masyarakat kesulitan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan fasilitas

insentif pajak maupun relaksasi pajak.

Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya

dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang

merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Akan tetapi sampai saat ini

dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih

rendah. Untuk memaksimalkan penerapan pajak maka dibutuhkan tingkat

kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Berdasarkan kondisi yang telah

dipaparkan di atas sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa

khususnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dikembangkan

dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Dalam

Konteks Relaksasi Pajak” Pada kantor pelayanan pajak pratama makassar.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat

dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tingkat Kepatuhan Wajib pajak pada kantor pelayanan pajak

pratama makassar ?

2. Bagaimana Proses Pemberian Relaksasi Pajak di KPP Pratama Selatan

Makassar ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka yang

menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk Mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada

kantor pelayanan pajak pratama makassar.

2. Untuk mengetahui Proses Pemberian Relaksasi Pajak Di KPP Pratama

Selatan Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti ini jelas menjadi tambahan informasi dan pengetahuan bagi

peneliti dalam mengaplikasikan teori yang telah diterima Selama kuliah.

Khususnya Tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap

Pembayaran Pajak.

2. Bagi Instansi Yang Terkait Hasil Peneliti Ini Diharapkan Dapat menjadi
masukan atau tambahan informasi mengenai tindakan yang harus

diambil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi akademisi penelitian ini dapat memperkaya hasil penelitian dan

referensi bagi para akademisi sebagai sarana dalam pengembangan

kepatuhan wajib pajak.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut undang undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan

perubahan keempat dari Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 pengertian

pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang

Undang, dengan tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung dan

digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran

rakyat. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan

perundang undangan perpajakan yang berlaku dan pengenaan sanksi yang

memberatkan jika wajib pajak tidak membayar pajak kepada kas negara

secara tetap waktu. pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak

mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,

2018:3).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksi yang

berbunyi, pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas

negara. untuk membiayai pengeluaran rutin dan
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surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama

untuk membiayai public investment (Resmi, 2019:1).

a. Fungsi Pajak

Rahayu (2017:31), menyatakan bahwa fungsi pajak dibagi tiga yaitu:

a) Fungsi Penerimaan

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak

banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai

pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

b) Fungsi Mengatur

Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang

keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya,

pertahanan keamanan).

c) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan

untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan

kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan

masyarakat.

b. Jenis-Jenis Pajak

Waluyo (2018:2), menyatakan bahwa jenis pajak dibagi tiga yaitu:

a. Menurut Golongan

1) Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh
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wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada

orang lain. Contoh : pajak penghasilan (pph)

2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau

berdasarkan pada subjeknya, dalam artian memperhatikan

keadaan atau kondisi dari wajib pajak (WP). Contoh pajak

penghasilan (pph).

2) Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya

tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak

pertambahan nilai (PPN).

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut langsung oleh

pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara. contoh pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai

(PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), Pajak bumi

dan bangunan (PBB), dan bea materai.

2) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dan digunakan untuk rumah tangga daerah.

c. Tarif Pajak

Diana (2013:46), tarif dibagi menjadi empat yaitu:

1. Tarif tetap

Tarif yang besarnya merupakan jumlah yang tetap, tidak berubah jika

yang dijadikan dasar perhitungan berubah.
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2. Tarif profesional atau tarif sebanding

Tarif yang berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah

yang dikenai pajak sehingga besarnya nilai yang dikenakan pajak.

3. Tarif progresif

Tariff berupa presentasi yang semakin besar/meningkat apabila

dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

4. Tarif degresif

Tarif berupa presentase yang semakin kecil menurun apabiladasar

pengenaan pajaknya semakin meningkat.

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Judiseno (2018:24), cara pemungutan pajak dibagi menjadi tigayaitu

sebagai berikut :

a) Stelsel Nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan objek (penghasilan yang nyata

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun

pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

b) Stelsel Anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang

diatur oleh undang undang. Misalnya, pengahsilan suatu tahun

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun

pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk

tahun pajak yang berjalan.

c) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan

stelsel anggapan, pada awal tahun, besarnya pajak di hitung

berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya

pajak di sesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.



10

d. Sistem Pemungutan pajak

Waluyo (2018:34), pemungutan pajak dapat di lakukan dengan 3sistem

yaitu :

1) Official Assessement System

Merupakan Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang

terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

2) Self Assessment System

Merupakan Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah di

tetapkan.

3) With Holding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan)

untuk menentukan (menghitung dan menetapkan) besarnya pajak yang

terutang oleh wajib pajak.

e. Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2016:62), Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa

ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan)

akan dipatuhi, atau bisa dengan dengan kata lain sanksi perpajakan

merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar

norma perpajakan. Jadi, sanksi pajak dapat juga diartikan sebagai alat

control yang mengontrol agar wajib pajak tetap memenuhi kewajiban

perpajakannya dikarenakan dengan adanya kerugian yang akan didapat

oleh wajib pajak apabila tidak membayar pajak yang secara otomatis akan

membuat wajib pajak harus berpikir apabila tidak memenuhi kewajiban

perpajakannya. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila
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memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya dan oleh

karena itu diduga pelaksanaan sanksi pajak yang tegas merupakan salah

satu alasan masyarakat patuh membayar pajak.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan

kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh

masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka

harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Demikian halnya untuk hukum pajak

bahwa wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya maka

akan dikenakan sanksi perpajakan.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang

tinggi. dimana kepatuhan tersebut dilihat dari kepatuhan dalam pemenuhan

kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan

perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu,

2017:193).

Mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan kewajiban

perpajakannya dapat dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan wajib pajak.

Tingkat pemahaman wajib pajak ini dapat ditingkatkan dengan bimbingan

oleh fiskus saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib

pajak terhadap peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku

berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga

kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan (Harahap, 2016:546).
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Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan

kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Tercermin dalam situasi

dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan

peraturan perundang undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak

perpajakannya (Mardiasmo, 2018:62).

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang N0.16 Tahun 2009

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan

objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya

terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak

untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak

dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang Pajak

yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank

atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak

(SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi

oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan



13

a. Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut rahayu (2017:193), Terdapat dua jenis kepatuhan wajib

pajak sebagai berikut:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib

pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan

dalam undang undang perpajakan.

b. Kepatuhan material

Kepatuhan material merupakan suatu keadaan wajib pajak

memenuhi substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan

material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang undang

perpajakan. kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formil.

c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000

bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut (Rahayu,

2016):

a) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2

tahun terakhir.

b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah

memperoleh izin untuk mengangsurkan atau menunda pembayaran pajak.

c) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan dalam jangka waktu 10 Tahun terakhir.

d) Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal

terdapat wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing masing jenis pajak yang

terutang paling banyak 5%.
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e) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi

fiskal.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK. 03/2012, mengenai

tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka

pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai

berikut:

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT) berarti:

1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun

Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun

sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu

dilakukan tepat waktu.

2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun

terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu

untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga)

Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum

tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Untuk Masa

Pajak Januari sampai November telah disampaikan.

4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat

Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
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5) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau

menunda pembayaran, berarti keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31

Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan

Kriteria Tertentu.

6) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, berarti laporan

keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak

Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-

turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak

Dengan Kriteria Tertentu.

5. Nomor Pokok Wajib Pajak

a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Waluyo (2018:34), Nomor pokok wajib pajak (NPWP)

merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sesuai

sarana administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda

pengenal diri dari atau identitas wajib pajak.

b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Waluyo (2018:34), Terdapat dua fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) yaitu:

a. Sebagai tanda pengenal diri atau tanda identitas wajib pajak.

b. Sebagai sarana administrasi perpajakan.
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6. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pada saat wajib pajak

mengetahui, memahami dan mengerti tentang kewajiban perpajakan

berupa pelaporan dan penyetoran pajak secara mandiri, sebagai

penerapan peraturan peraturan perpajakan yang sesuai. Mengenai

masalah dari kesadaran wajib pajak dalam menerapkan kewajiban

perpajakan diantaranya adalah terkait tata cara perpajakan,

pemeriksaan, penyidikan ataupun sanksi perpajakan. Secara prinsip

dalam melakukan penerapan kewajiban perpajakan, kesadaran

terhadap fungsi pajak bagi negara, kesadaran membayar pajak (bukan

karena paksaan /sukarela), kesadaran akan manfaat pajak yang

dibayarkan dan kesadaran bahwa pajak telah diatur dalam undang

undang yang berlaku (Rahayu, 2017:191).

Kesadaran wajib pajak sebagai bentuk pasrtisipasi dalam

menunjang pembagunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak

dapat membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan

pajak yang dilakukan. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak

dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak

membayar pajak karena memahami bahwa penudaan pembayaran

pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya

sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya

pembangunan negara.
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3. Relaksasi Pajak

1. Pengertian relaksasi pajak

Berbicara mengenai relaksasi pajak, maka terdapat dua kata

yang terpisah dimana masing masing memiliki arti yang berbeda.

Menurut KBBI relaksasi adalah Tindakan pengunduran atau

pemanjangan. Konteks perpajakan maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa relaksasi pajak merupakan tindakan pengunduran atau

pelonggaran pemungutan pajak dan tindakan pemanjangan masa

pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah, sebagai upaya untuk

meringankan beban masyarakat (Ma’arif, 2021:42)

Relaksasi didefinisikan sebagai kompensasi, keringanan yang

diberikan untuk suatu aspek membuat suatu sistem menjadi lebih baik

dan lancar lagi. Relaksasi pajak merupakan sebuah penawaran dari

pemerintah melalui manfaat pajak. Kegiatan tertentu kebijakan yang

dikeluarkan dalam undang undang nomor 2 tahun 2020 dengan tujuan

dengan meningkatkan hukum wajib pajak. Menurut Kanwil DJP Jawa

Tengah relaksasi pajak yang dimaksud antara lain insentif pajak bagi

wajib pajak pada sektor manufaktur seperti PPH pasal 21 ditanggung

oleh pemerintah. Kebijakan penurunan relaksasi insentif pajak

penghasilan (pph) meringankan pajak sekaligus memaksimalkan

penerimaan negara, dengan adanya relaksasi ini wajib pajak

diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik

dan tidak menunda penyetoran pajak yang terutang

(Widyasari,2020:46).
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Relaksasi pajak dalam konteks keilmuan sering disamakan

dengan insentif pajak. Insentif pajak merupakan segala bentuk

keringanan perpajakan baik yang bersifat finansial maupun non

finansial yang diberikan kepada wajib Pajak oleh suatu sistem

perpajakan dalam hal ini pemerintah. Output dari insentif pajak

sangatlah luas yaitu semua kemudahan yang diberikan kepada wajib

pajak bisa berupa perpajakan yang profesional (excellent service) dan

pengurangan atau pembebasan pajak (Ma’arif, 2021:48).

2. Macam - Macam Relaksasi Pajak

Widyasari (2020:50), terdapat empat macam insentif pajak yaitu:

1) Pengecualian dari pengenaan pajak

Artinya pemerintah memberikan hak kepada wajib pajak untuk

tidak dikenakan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu

tertentu.

2) Pengurangan dasar pengenaan pajak

Artinya pengurangan dalam hal biaya yang diperoleh dari

pendapatan kena pajak, biaya yang menjadi pengurangan boleh

dikurangkan nilai yang seharusnya. Contohnya (Loss Carryforwards,

investment allowance, double dedicat).

3) Pengurangan tarif pajak

Relaksasi jenis ini dilakukan berupa pengurangan tarif pajak

yang berlaku umum ke tarif pajak khusus contohnya (corporate

income tax atau withholding tax).

4) Penangguhan pajak

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak
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merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis

insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan

pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah.

Insentif pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak

merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis

insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan

pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah.

Namun diperlukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan

pemberian insentif ini. Hal ini perlu diperhatikan adalah sampai

seberapa lama pembebasan pajak ini diberikan dan sampai seberapa

lama investasi yang dapat memberikan hasil. Contohnya adalah tax

holiday atau tax exemption. Jenis insentif yang kedua berupa

pengurangan dasar pengenaan pajak. Jenis insentif ini biasanya

diberikan dalam bentuk berbagai macam biaya yang dapat

dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Umumnya biaya yang dapat

menjadi pengurang boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya.

Jenis insentif ini, dapat ditemui dalam bentuk double deduction,

investment allowances, dan loss carry forwards. Jenis insentif yang

ketiga adalah berupa pengurangan tarif pajak dari tarif yang berlaku

umum ke tarif khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif ini paling

sering ditemui dalam pajak penghasilan. Contohnya pengurangan tarif

corporate income tax atau tarif withholding tax. Jenis insentif yang

terakhir adalah penangguhan pajak. Jenis ini, diberikan kepada wajib

pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pembayaran pajak

hingga suatu waktu tertentu.
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3. Penyebab Relaksasi Pajak

Menurut PMK No 34/03/2020. Adapun penyebab diterbitkannya

peraturan relaksasi pajak adalah sebagai berikut:

a) Menurunnya Pertumbuhan ekonomi

b) Kebutuhan fasilitas Kesehatan yang mendesak

c) Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PBB)

Mahardika (2021), terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi

perhatian pemerintah dalam kelanjutan pemberian relaksasi

perpajakan diantaranya:

1. Instrumen pajak yang diluncurkan pemerintah Indonesia sejalan

dengan trend global saat ini dari kelonggaran administrasi, relaksasi

withholding tax, hingga pembebasan pajak atas barang dan jasa

tertentu juga umum dilakukan oleh berbagai negara lainnya.

2. Hampir seluruh relaksasi pajak yang bersifat temporer berbagai

respon instrument pajak yang diberikan akan secara bertahap

berakhir apabila dampak dari pandemi ini sudah mulai menurun.

Perpanjangan masa relaksasi akan tetap menjadi kemungkinan

selama dampak yang ditimbulkan masih berkepanjangan.

3. Perbaikan kinerja penerimaan tetap dibutuhkan dengan semakin

dibutuhkannya peran pemerintah melalui subsidi atau belanja

langsung, sumber sumber penerimaan pajak tertentu perlu tetap

dioptimalkan.
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B. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu akan sangat bermakna jika judul-judul yang

digunakan sebagai bahan pertimbangan sangat bersinggungan dengan

penelitian yang akan dilakukan. Biasanya penelitian terdahulu yang digunakan

adalah penelitian yang terkait langsung dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian Terdahulu
Tabel 2. 1

No
Nama Peneliti

dan Tahun
Penelitian

Judul
Penelitian

Alat
Analisis Hasil Penelitian

1
Nabilah
Jasmin
Prasmaning
Putri /2020

Analisis
kepatuhan wajib
pajak umkm
terkait
pemberian
insentif pajak
dalam PPNomor
23 Tahun 2018.

Kualitatif Hasil penelitian Menunjukkan
bahwa terdapat Perbedaan
kepatuhan UMKM dalam hal ini
bentuk mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak,
membayar pajak, dan
melaporkan SPT antara
sebelum dan sesudah
pemberian insentif pajak
dalam PP Nomor 23 Tahun
2018.

2 Julia Filia
Kolatung
/2021

Analisis tingkat
kepatuhan wajib
pajak bumi dan
bangunan di
Kota Manado

Kualitatif Hasil penelitian Menunjukan
bahwa Realisasi penerimaan
Pajak Bumi dan bangunan di
Kota Manado setiap tahunnya
mengalami peningkatan
sehingga dapat penulis
simpulkan bahwa tingkat
kepatuhan masyarakat
sebagai wajib pajak PBB
semakin meningkat karena
sebagian besar masyarakat
sadar akan kewajibannya.
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3 Milka Magrita
Pangkey, Julie
J. Sondakh,
Victorina
Z. Tirayoh /2017

Analisis wajib
pajak oran pribadi
sebelum sesudah
pelaksanaan
amnesty di kpp
pratama Manado.

Kualitatif Hasil penelitian ini bahwa
pelaksanaan kebijakan
pemerintah tax amnesty
yang diharapkan dapat
meningkatkan tingkat
kepatuhan wajib pajak.

4 Imam Aziz
Ardhyanto, Mail
Hadi Sasana /2017

Analisis
kepatuhan wajib
pajak dalam
membayar pajak
hotel kategori
kos(Studi Empiris
Wajib Pajak Kota
Semarang).

Kualitatif Hasil penelitian ini bahwa
menunjukkan bahwa

Kesadaran wajib pajak
berpengaruh positif
signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.

5 Gek Ayu Putu Intan
Permata Dewi, Ni
Ketut Lely Aryani
Merkusiwati,/2018

Analisis Tingkat
Kepatuhan Wajib
Pajak Orang
Pribadi di KPP
Pratama Badung
Utara.

Deskriptif
Kualitatif

Hasil penelitian ini bahwa
pengaruh tingkat
pemahaman wajib pajak
berpengaruh positif pada
tingkat Kepatuhan wajib
pajak.

6 Juniarti, Nadia
Septiani / 2017

Faktor faktor yang
mempengaruhi
kepatuhan wajib
pajak badan yang
terdaftar di kantor
pelayanan pajak
pratama.

Kualitatif Hasil penelitian ini bahwa
sikap, norma subjektif,
kontrol perilaku yang
dipersepsikan, kondisi
keuangan, tax amnesty
dan iklim organisasi
berpengaruh signifikan
secara simultan terhadap
kepatuhan wajib pajak
badan yang terdaftar di
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jatinegara.
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7 Wirmie Eka
Putra, Indra Lila
Kusuma, Maya
Widyana Dewi
/ 2019

Analisis Faktor-
Faktor yang
Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib
Pajak (Studi
Kasus pada
Wajib Pajak
Orang Pribadi
Dan Badan di
Wilayah Kota
Jambi).

Deskriptif
Kualitatif

Hasil penelitian ini bahwa
tax amnesty berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib
pajak. Pengetahuan tentu
Perpajakan.berpengaruh
terhadapKepatuhan Wajib
Pajak

8
Tjokorda Istri
Putra Nirajnani,
Ni Kt. Lely Aryani
M /2018

Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Kepatuhan Wajib
Pajak dalam
Membayar Pajak
Kendaraan
Bermotor.

Kualitatif Hasil penelitian ini bahwa
kesadaran wajib pajak
,kualitas pelayanan, dan

pemahaman peraturan ini
perpajakan, sanksi pajak

dan sosialisasi perpajakan
berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar
pajak kendaraan
bermotor di kantor
SAMSAT Gianyar.

9
Eliana / 2018 Analisis

kepatuhan
wajib pajak.

Deskriptif
Kualitatif

Hasil penelitian bahwa
pajak sanksi melalui
kondisi keuangan
berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan
pajak.

10
Erlina Sari
Pohan,Deasy
FemayonaDevi,
Giska Rizki
Rofiani / 2019

Analisis
kepatuhan wajib
pajak badan
berdasarkan
realisasi
penerimaan
pajak
penghasilan
pada kantor
pelayanan pajak
(kpp) pratama
cilegon.

Metode
Kualitatif

Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa
jika dilihat dari tahun
2014-2017 jumlah wajib
pajak badan meningkat
setiap tahunnya.
Peningkatan jumlah wajib
pajak badan diatas
menunjukkan bahwa
potensi penerimaan pajak
penghasilan badan akan
meningkat setiap
tahunnya.
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C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dijlaskan diatas mengenai kepatuhan wajib

pajak dalam konteks relaksasi pajak, maka kerangka pemikiran dalam

peneitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan kerangka pikir

DJP

KKP

Tarif pajak Sanksi perpajakan

Kepatuhan wajib pajak

Relaksasi pajak
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BAB III

METODEPENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif,

bahwa metode penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi yang ada

di instansi tanpa memanipulasi data, tujuan dari penelitian ini untuk

menguraikan hasil analisis dari kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan

pajak pratama makassar sugiyono, 201:9)

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. objek penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayar

pajak yang berada pada kantor pelayanan pajak pratama makassar.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Makassar. Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan selama 2 bulan, juni

sampai agustus 2022.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kualitatif yaitu data yang diperoleh dalam bentuk lisan maupun tulisan, jadi

data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sejarah berdirinya

instansi, struktur organisasi, uraian pekerjaan dan data kepatuhan wajib pajak

pada kantor pelayanan pajak pratama makassar.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber

dari data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara langsung di

KKP Pratama Makassar Selatan.
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E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini maka

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan

cara mengadakan peninjauan pada berbagai pustaka dengan membaca atau

mempelajari buku literatur lainnya yang erat dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang bertujuan

untuk memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan observasi dan

wawancara baik dengan Staf pegawai pada kantor pelayanan pajak pratama

makassar. yang dipandang mampu memberikan informasi yang relevan bagi

penulis.

F. Metode Analisis Data

Mengenai metode analisis data yang digunakan peneliti yaitu :

1) Pengumpulan data

pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan

penelitian.

2) Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan

membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut

dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam

penarikan kesimpulan.
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3) Penyajian data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, atau grafis,

pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, tabel. Melalui penyajian data tersebut, maka data

terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

4) Pengambilan kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dari verifikasi.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap

pengumpulan berikutnya. Analisis data merupakan proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi,

wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain

(Sugiyono, 201:9)

Dari berbagai metode analisis data yang ada, peneliti akan menerapkan

beberapa tahapan dalam mengkaji data antara lain:

1) Mengklasifikasikan data sesuai dengan kebutuhan peneliti

2) Melakukan observasi secara intensif

3) Melakukan verifikasi setiap data yang ditambahkan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Makassar Selatan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan merupakan unit

kerja vertikal yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan,

Barat, Dan Tenggara yang berlokasi di Komplek Gedung Keuangan Negara I di

Jalan Urip Sumoharjo KM. 4 Makassar. Sebagai salah satu implementasi dan

penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Moderen yang mengubah secara

struktural dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama

Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP Makassar Selatan,

KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan PBB Makassar, dan Kantor

Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar.

Terhitung mulai Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan

Direktur Jenderal Pajak No KEP-95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP

Pratama Makassar Selatan secara efektif beroperasi dan resmi dilaunching

oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 juni 2008. Salah satu perubahan yang

nyata adalah penambahan “Pratama”, sehingga berubah dari KPP Makassar

Selatan menjadi KPP Pratama Makassar Selatan. Dengan perubahan nama

tersebut, seluruh fungsi dan seksi di KPP Pratama Makassar Selatan

mengalami perubahan nama dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.01/2006 sebagaimana telah

diubah dengan PMK 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja



29

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, struktur organisasi

mengalami perubahan menjadi 1 Sub Bagian, 9 Seksi, dan Kelompok Pejabat

Fungsional Pemeriksa Pajak.

Adapun Wilayah Kerja KPP Pratama Makassar Selatan adalah salah

satu KPP dari 3 (tiga) KPP di Kota Makassar, yang mencakup 4 wilayah

administrasi kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Rappocini

2. Kecamatan Makassar

3. Kecamatan Panakkukang

4. Kecamatan Manggala

2. Visi Dan Misi

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan “Menjadi Mitra

Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan

Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien,

Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi

Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk

Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,

Inklusif dan Berkeadilan".

2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

a) Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan

ekonomi Indonesia;

b) Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan

terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta

penegakan hukum yang adil; dan
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c) Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya

organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang

berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan

KPP Pratama Makassar Selatan terdiri atas :

1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

3. Seksi Pelayanan.

4. Seksi Penagihan.

5. Seksi Pemeriksaan.

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
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10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.

11. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas masing-masing subbagian dan seksi adalah :

1. Sub Bagian Umum

Sesuai dengan tugas pokoknya, Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok

untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha:

Sub Bagian Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

a) Sub Bagian Kepegawaian

b) Sub Bagian Keuangan

c) Sub Bagian Rumah Tangga

Tugas pokok Sub Bagian Umum adalah :

a) Pengurusan surat masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yang bukan

dari Wajib Pajak.

b) Pengurusan surat-surat yang diterbitkan KPP Pratama Makassar Selatan.

c) Membimbing pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian.

d) Penyelenggaraan administrasi DP3, LP2P, KP4.

e) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA- KL)

f) Menyelenggarakan inventarisasi alat perlengkapan kantor.

2. Seksi PDI (Pengolahan Data dan informasi)

Tugas pokok dari Seksi PDI adalah :

a. Menyusun estimasi penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak,

perkembangan ekonomi dan keuangan.

b. Melaksanakan pengumpulan data dan pengolahan data.
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c. Melaksanakan pelayanan peminjaman data dan penyaluran informasi

dalam rangka pemanfaatan data perpajakan.

d. Melaksanakan perekaman dan validasi dokumen perpajakan.

e. Melaksanakan perbaikan (updating).

f. Melaksanakan pelaksanaan dukungan teknis pemanfaatan aplikasi e-SPT

dan e-Filling.

g. Melaksanakan kegiatan teknis operasional komputer.

h. Melaksanakan penyediaan informasi perpajakan.

3. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penertiban produk hukum

Tugas pokok dari Seksi Pelayanan adalah :

Memberikan Pelayanan Kepada Wajib Pajak berupa :

a) Pelayanan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

b) Pelayanan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

c) Pelayanan Penyampaian SPT Tahunan

d) Pelayanan Penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM, dan PPh

4. Seksi Penagihan

Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak,

kegiatan penagihan aktif. (Guna menjalankan tugas dan fungsinya Seksi

Penagihan diperkuat oleh Juru Sita Pajak Negara.

Tugas pokok Seksi Penagihan adalah :

a) Melakukan kegiatan administrasi penagihan

b) Melakukan tindakan penagihan aktif seperti penyampaian surat paksa,

penyitaan, pemblokiran rekening, dan tindakan lain sesuai ketentuan

perundangan.
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5. Seksi Pemeriksaan dan Fungsional Pemeriksa Pajak

Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana

pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penertiban, dan

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi

pemeriksaan perpajakan lainnya.Tugas pokok Seksi Pemeriksaan adalah

melakukan tugas-tugas pemeriksaan atas dokumen perpajakan.

6. Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan

pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan

dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau

penghapusan nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis,

penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak, melakukan

pengamatan potensi pajak.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses

penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak

maupun masyarakat.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II mempunyai tugas melakukan analisis,

penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak untuk Wajib Pajak

Strategis, melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak Strategis dan

objek pajak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Wajib Pajak

Strategis, melakukan pengumpulan data pendukung dan rekonsiliasi data

dalam rangka pengawasan Wajib.
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9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan Seksi Pengawasan dan

Konsultasi IV masing-masing mempunyai tugas melakukan pemberian

dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pengukuhan dan/atau

pencabutan Pengusaha Kena Pajak, pemberian dan/atau penghapusan

nomor objek pajak secara jabatan, melakukan analisis, penjabaran, dan

pencapaian target penerimaan pajak, melakukan pengamatan potensi pajak.

10. Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Fungsional Asisten Penilai Pajak

Pejabat Fungsional Penilai Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak untuk melakukan Penilaian dan/atau Pemetaan

yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan

fungsinya

B. Hasil Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar merupakan unit kerja

dalam pelayanan wajib pajak bagi masyarakat. Berdasarkan dari analisis

penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini metode

pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan

dokumentasi yang diperoleh dari tempat penelitian tersebut. Jenis data yang

digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer adalah

data kualitatif yang diperoleh secara langsung dari subjek atau objek yang

diteliti (sampel atau responden), data sekunder adalah data kualitatif data

yang sumbernya dari informasi media yang dimiliki relevan dengan masalah

penelitian dan layak dijadikan suatu referensi, dokumen internal dalam

melakukan penelitian.

Penelitian ini, dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam

relaksasi pajak, salah satu strategi yang paling utama dilakukan oleh sebuah
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instansi atau dalam menyuarakan aksi wajib pajak yaitu dengan melakukan

sosialisasi terlebih bagi yang mengalami keterlambatan dalam lapor pajak

sehingga pengaplikasian relaksasi pajak dapat digunakan secara masif.

Kesadaran akan moral, kesadaran sosial, bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara merupakan pengaruh yang positif dalam meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Untuk menjalankan keberlangsungan bernegara pajak merupakan

kebutuhan yang menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan APBN,

untuk itu maka kesadaran bagi tiap-tiap individu dalam warga negara wajib

memahami kepatuhan wajib pajak, wajib pajak merupakan orang pribadi atau

badan yang mempunyai hak dan kewajiban meliputi pembayaran pajak,

pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang undangan

perpajakan nomor 28 tahun 2007. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang sadar mengenai

fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak akan

memenuhi kewajibannya dengan sukarela tanpa paksaan. Semakin tinggi

kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan terutama tentang hak dan

kewajiban sebagai wajib pajak,

Dalam tabel di bawah ini adalah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan

jumlah Wajib Pajak yang terdaftar SPT pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel 4. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar dan WP Terdaftar SPT

NO Tahun Pajak
Jumlah WP
terdaftar WP Terdaftar SPT

1 2020 173.985 155.689

2 2021 195.191 175.466

Sumber Data dari KPP Makassar Selatan
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Dari tabel diatas dapat dilihat selama dua tahun terakhir bahwa Jumlah

WP terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat

pada tahun 2020 sebanyak 173.985 Wajib Pajak yang terdaftar tahun 2021

meningkat menjadi 195.191. dan jumlah WP terdaftar SPT juga mengalami

peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 155.689 dan pada tahun 2021

sebanyak 175.466 Wajib Pajak.

Tabel 4.2 jumlah realisasi Wajib Pajak

NO Tahun pajak Realisasi SPT

1 2020 112.871

2 2021 111.394

Sumber Data dari KPP Makassar Selatan

Di Indonesia jumlah wajib Pajak tidaklah sedikit. Terlebih khusus di

Makassar, dapat dilihat berdasarkan data dari KPP Pratama Makassar Selatan

yang menunjukkan jumlah realisasi SPT Wajib Pajak tahun 2020 dan 2021

mengalamI penurunan, yang melaporkan SPT Tahunannya 112.871 Wajib

Pajak tahun 2020, dan yang melaporkan SPT Tahunannya 111.394 wajib Pajak

tahun 2021.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dilihat dari beberapa variasi yang

diambil diantaranya wajib pajak memahami dan berusaha untuk memahami

semua ketentuan perundang undangan perpajakan. Berikut pertanyaan

wawancara dengan seksi pengelola data di KPP Pratama Makassar Selatan.

Apakah wajib pajak memahami ketentuan peraturan perundang undangan

perpajakan ?

“Banyak dari Wajib pajak yang belum memahami karena jikalau
masyarakat Indonesia akan sadar paham akan pajaknya saya yakin
pendapatan negara kita akan meningkat untuk pembangunan dan
mensejahterakan masyarakat.” (Wawancara tanggal 10 juni 2022)
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Berdasarkan dari data yang peneliti temukan bahwa jumlah wajib

pajak tidak lah sedikit dimana dari KPP Pratama makassar ditemukan adanya

penurunan dari jumlah pelapor yang terdaftar sebanyak 175.466, hal tersebut

terjadi dikarenakan masyarakat terlambat dalam melaporkan wajib pajaknya,

hal tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Seksi Penjamin

Kualitas Data yaitu bapak Ilham Rais, S.IP, yang mengatakan bahwa :

“Penyebabnya menurunnya angka wajib pajak diakibatkan dari
kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada tepat
waktu sehingga biasa terjadi keterlambatan membayar pajak.”
(Wawancara tanggal 13 juni 2022).

Dalam mengatasi masalah tersebut, pihak Pelayanan pajak menyiapkan

sebuah sarana yaitu menyampaikan kepada WP atau sosialisasi bahwa

pentingnya membayar pajak untuk menjaga stabilitas proses pelaporan pajak

hal tersebut sesuai hasil wawancara peneliti dengan bapak Andi sabrina,

S.Hum selaku Seksi pemeriksaan, Penilain, dan Penagihan bahwa :

“Dalam menjaga ketertiban dan kelancaran wajib pajak para staf dan
karyawan giat mensosialisasikan wajib pajak di media sosial serta
memasang papan informasi dan spanduk tentang aksi wajib pajak.
(Wawancara tanggal 13 juni 2022).

Selain dari masalah keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan wajib

pajaknya, yaitu masyarakat kurang mengetahui mengenai pentingnya

membayar pajak, dimana wajib pajak hanya mengira wajib pajak hanya

sekedar pembayaran biasa. hal tersebut dituturkan oleh, bapak Muh. Farid,

S.Sos selaku Seksi Pelayanan yang mengatakan bahwa :

“Wajib pajak yang memahami pentingnya lapor pajak masih jauh dari
kata harapan karena jikalau masyarakat Indonesia akan sadar
paham akan pajaknya saya yakin pendapatan negara kita akan
meningkat untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat.”
(Wawancara tanggal 17 juni 2022)
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Apakah wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang dengan benar ?

“Iya, akan tetapi hanya sebagian yang menghitung dengan
benar, jika ada yang salah akan dikembalikan dan diisi
dengan formulir pembetulan”. (Wawancara tanggal 10 juni
2022)

Apakah penyebab wajib pajak tidak tepat waktu dalam melaporkan

pajaknya?

“Penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk
membayar pajak pada tepat waktu sehingga biasa terjadi
keterlambatan membayar pajak”. (Wawancara tanggal 10
juni 2022)

Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di kpp pratama makassar

apakah menurun atau meningkat selama 2020-2021?

“Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar
selama tahun 2020 – 2021 Hampir setara namun pada
tahun 2020-2021 tidak terlepas dari penurunan jumlah lapor
pajak akibat kurangnya kesadaran lapor pajak “.
(Wawancara tanggal 10 juni 2022)

Terkait permasalahan keterlambatan wajib Pajak Pemerintah

telah memberikan berbagai stimulasi kepada masyarakat dan dunia

usaha melalui APBN dalam rangka memaksimalkan momentum

pertumbuhan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi

nasional. Salah satu stimulasi yang diberikan kepada dunia usaha

adalah relaksasi perpajakan. Pemerintah melakukan relaksasi pajak

dengan menanggung PPh Pasal 21 dan relaksasi PPh pasal 22 impor.

Harapannya, dunia usaha bisa tetap berproduksi, menjalankan bisnis,

dan merekrut tenaga kerja. Layer kedua adalah mendorong demand.

Pemerintah memberikan relaksasi pajak Penjualan atas Barang

Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) untuk perumahan yang ditanggung Pemerintah.

Proses pemberian Relaksasi Pajak di KPP Pratama Makassar
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Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis

diperoleh hasil bahwa untuk mendapatkan relaksasi pajak harus

memenuhi proses pemberian relaksasi pajak yang telah ditentukan

sebagai berikut:

Proses pemberian relaksasi sepenuhnya lewat DJP Online,

sebelum aplikasi relaksasi SPT tersedia di laman DJP Online, wajib

pajak dapat mengajukan permohonan melalui surat elektronik kepada

KPP terdaftar. Selain itu, permohonan juga bisa dikirim melalui jasa

ekspedisi atau pos. Dengan tersedianya layanan di DJP Online wajib

pajak dapat mengakses website resmi DJP Online (pajak.go.id) atau

melalui kring pajak 1500200 kapanpun dan dimanapun. Kini dengan

tersedianya layanan DJP Online maka otoritas tidak akan menerima

permohonan yang diajukan via email dan jasa pos. Keputusan ini

sejalan dengan Peraturan Dirjen Pajak No.6/2020  yang mengatur tata

cara relaksasi penyampaian SPT tahunan.

Seperti diketahui, DJP modul pemberitahuan itu sudah tersedia

pada menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang

ada di DJP Online. Dengan demikian, pengajuan pemberitahuan bisa

dilakukan secara elektronik atau online. Bagi wajib pajak badan, SPT

tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa Formulir

1771 beserta lampiran 1771 I – VI, transkrip kutipan elemen laporan

keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen

laporan keuangan, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Sementara, bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha atau pekerja

bebas, SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup

berupa Formulir 1770 dan lampiran 1770 I – IV, neraca menggunakan

format sederhana, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.
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Pemberian relaksasi pajak merupakan salah satu regulasi yang

dibuat oleh pemerintah untuk mensukseskan program pemulihan dan

ketahanan ekonomi nasional dengan jalan Pemerintah memberikan

relaksasi pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk

kendaraan bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk

perumahan yang ditanggung Pemerintah. Seksi pelayanan KPP Pratama

Selatan Makassar juga mengatakan bahwa dalam pemberian relaksasi

pajak yang dihadapi tidak begitu beragam karena wajib pajak

mengajukan permohonan relaksasi pajak secara online melalui

DJPonline yang dilakukan oleh masing-masing wajib pajak.

Berikut pertanyaan wawancara dengan pegawai di KPP

Pratama Makassar Selatan.

Bagaimana respon bapak/ibu jika ada wajib pajak yang memilih tidak

memanfaatkan relaksasi pajak?

“Respon yang diberikan kpp pratama makassar kepada wajib
pajak yang tidak menggunakan relaksasi pajak yaitu
menyampaikan kepada WP bahwa ada relaksasi pajak,
sehingga wajib pajak mengikuti relaksasi pajak tapi
tergantung lagi ke WP apakah mau mengikuti atau tidak “.
(Wawancara tanggal 10 juni 2022)

Apa saja kendala yang dihadapi selama pemberian relaksasi pajak

“kendala yang dihadapi dalam pemberian relaksasi pajak
yaitu penyampaian kepada wajib pajak atau sosialisasi
kepada wajib pajak karena banyak wajib pajak yang kurang
mengetahui tentang relaksasi pajak sehingga kpp pratama
lebih berupaya untuk mensosialisasikan lebih masif lagi
kepada wajib pajak supaya lebih banyak yang mengetahui”.
(Wawancara tanggal 13 juni 2022)

Pemanfaatan relaksasi pajak dilakukan sesuai dengan pilihan

dan pertimbangan masing-masing wajib pajak. Jika wajib pajak belum

atau tidak menggunakan fasilitas yang diberikan, maka akan

dilakukan himbauan untuk memanfaatkan insentif pajak yang telah
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disediakan. Ada beberapa sosialisasi rutin yang dilakukan oleh KPP

Pratama Selatan Makassar untuk memberikan informasi kepada wajib

pajak yaitu; penyuluhan online, e-mail, sosial media lainnya seperti

instagram, facebook, Whatsapp, laman resmi DJP, dan pelayanan

secara langsung yang terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Seksi

Pelayanan yaitu bapak Muh. Farid, S.Sos, mengenai pemberian

relaksasi pajak bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan serta

kendala dalam melaporkan pajaknya.

“Upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar dalam
menginformasikan Relaksasi Pajak kepada WP melalui
sarana digital (sosmed dan email), pemberitahuan surat
tertulis, penyampaian secara langsung oleh masing masing
account representative atau saluran telepon resmi kantor.”
Wawancara tanggal 17 juni 2022).

Seksi pengolahan data dan informasi juga mengatakan ada

pula relaksasi pajak yang diberikan guna memberikan keringan

terhadap wajib pajak. Berikut Relaksasi pajak yang diberikan oleh

pemerintah yaitu :

a. PMK 9/PMK.03/2021 perihal perpanjangan pembebasan pasal 22,

pengurangan angsuran pasal 25, dan percepatan restitusi.

b. PMK 31/PMK.010/2021 perihal perpanjangan insentif PPnBM

DTP untuk kendaraan bermotor.

c. PMK 83/PMK.03/2021 perihal perpanjangan fasilitas perpajakan

untuk produsen alat kesehatan dalam rangka penanggulangan

pandemi Covid- 19.

d. PMK 82/PMK.03/2021 perihal perpanjangan insentif pajak dalam

rangka PEN, pada aturan ini sektor usaha yang berhak

memanfaatkan insentif dipersempit untuk beberapa sektor saja;
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e. PMK 149/PMK.03/2021 perihal perluasan KLU yang berhak atas

insentif pajak, KLU meliputi industri Kapal Lepas Pantai, industri

dan, perdagangan, dan jasa alih daya (outsourcing).

f. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Wajib pajak dengan KLU

tertentu (semula 431 KLU menjadi 721 KLU), WP perusahaan KITE,

atau WP kawasan berikat.

g. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 Sebesar 30 % dari 50%

Wajib pajak dengan KLU tertentu (semula 846 KLU menjadi 1.013

KLU), WP perusahaan KITE, atau WP kawasan berikat.
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C. Pembahasan

a. kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makassar

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari beberapa syarat yang

diambil antaranya adalah wajib pajak memahami dan berusaha untuk

memahami semua semua ketentuan perundang undangan perpajakan,

mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang

terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang pada waktunya, patuh

untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), patuh dalam

membayar tunggakan, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan

tindakan pidana dibidang perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gek Ayu Putu Intan Permata

Dewi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati,/2018 menyatakan bahwa tingkat

kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wajib

pajak berpengaruh positif pada tingkat Kepatuhan wajib pajak.sehingga tidak

mengalami penurunan wajib pajak ketika wajib pajak sadar dan paham

tentang pentingnya wajib pajak tersebut. Penelitian yang dilakukan Juniarti,

Nadia Septiani / 2017 menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak ,kualitas

pelayanan, dan pemahaman peraturan ini perpajakan, sanksi pajak dan

sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

dan penerimaan pajak setiap tahunnya.

Berdasarkan dari data yang peneliti temukan bahwa jumlah wajib

pajak tidak lah sedikit dimana dari KPP Pratama makassar ditemukan adanya

penurunan dari jumlah pelapor yang terdaftar sebanyak 175.466, hal tersebut

terjadi dikarenakan masyarakat terlambat dalam melaporkan wajib pajaknya.

dalam mengatasi masalah tersebut, pihak pelayanan pajak menyiapkan

sebuah sarana yaitu menyampaikan kepada WP atau sosialisasi bahwa
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pentingnya membayar pajak untuk menjaga stabilitas proses pelaporan

pajak Selain dari masalah keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan wajib

pajaknya, yaitu masyarakat kurang mengetahui mengenai pentingnya

membayar pajak, dimana wajib pajak hanya mengira wajib pajak hanya

sekedar pembayaran biasa. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas,

menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang

terutang pada waktunya, patuh untuk menyetorkan kembali surat

pemberitahuan (SPT), patuh dalam membayar tunggakan, tidak pernah

dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan.

Selain dari masalah keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan

wajib pajaknya, masyarakat juga kurang mengetahui mengenai pentingnya

membayar pajak, dimana wajib pajak hanya mengira wajib pajak hanya

sekedar pembayaran biasa. Berdasarkan jumlah wajib pajak yang terlapor

sebanyak 191.195 yang menandakan bahwa jumlah wajib pajak terbilang

cukup tinggi, dari data tersebut seharusnya menjadi acuan untuk

mempertahankan atau meningkatnya jumlah wajib lapor pajak sehingga

stabilitas pelayanan wajib pajak dapat berjalan dengan baik dan pelaporan

pajak tepat waktu dapat dioptimalkan. Penyebab kurangnya kepatuhan wajib

pajak yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada

tepat waktu sehingga biasa terjadi keterlambatan membayar pajak, untuk itu

maka kesadaran bagi tiap-tiap individu dalam warga negara wajib memahami

kepatuhan wajib pajak, wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai

hak dan kewajiban meliputi pembayaran pajak, pemungutan pajak,

pemotongan pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan

nomor 28 tahun 2007.
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Tabel 4. 3 Jumlah Realisasi SPT WP

No Tahun
pajak

Wajib Pajak
Terdaftar

Realisasi SPT Presentasi (%)

1 2020 155.689 112.871 72%

2 2021 175.466 111.394 63%

Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi SPT. Di KPP

Pratama Makassar Selatan realisasi SPT mengalami penurunan Berikut Ini

merupakan jumlah realisasi SPT wajib pajak yang terdaftar sama tahun

2020– 2021.

Dari tabel diatas dapat dilihat selama dua tahun terakhir bahwa

Jumlah WP terdaftar setiap tahunnya mengalami peningkatan. hal ini dapat

dilihat pada jumlah WP terdaftar SPT juga mengalami peningkatan pada

tahun 2020 sebanyak 155.689 dan pada tahun 2021 sebanyak 175.466 Wajib

Pajak. Jumlah Realisasi SPT WP mengalami penurunan berdasarkan pada

tahun 2020 jumlah SPT WP sebanyak 112.871 dan pada tahun 2021

mengalami penurunan sebanyak 111.394 Wajib Pajak.

b. Pemberian Relaksasi Pajak

KPP Pratama Makassar membantu wajib pajak dalam pemberian Relaksasi

Pajak untuk meringankan beban dari sisi perpajakan. Dalam mendukung

program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal seperti relaksasi pajak

sangat membantu untuk menjaga arus kas melalui pajak penghasilan yang

ditanggung pemerintah. Salah satu stimulasi yang diberikan kepada dunia

usaha adalah relaksasi perpajakan. Selain dari pemberian relaksasi pajak

tersebut kantor pelayanan pajak juga memberikan
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informasi yang masif kepada wajib pajak keterlambatan wajib

pajak dalam melaporkan wajib pajaknya dengan memberikan

informasi melalui media informasi yang intensif.

Proses pemberian relaksasi pajak yang ada di KPP Pratama

Makassar sepenuhnya lewat DJP Online, dimana sebelum aplikasi

relaksasi SPT tersedia di laman DJP Online, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan melalui surat elektronik kepada KPP

terdaftar. Selain itu, permohonan juga bisa dikirim melalui jasa

ekspedisi dan pos. Dengan tersedianya layanan di DJP Online wajib

pajak dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Atau wajib pajak

dapat mengakses website resmi DJP Online (pajak.go.id) atau

melalui kring pajak 1500200. Dengan tersedianya layanan di DJP

Online maka otoritas tidak akan menerima permohonan yang

diajukan via email dan jasa pos. Keputusan ini sejalan

dengan Peraturan Dirjen Pajak No.6/2020 yang mengatur tata cara

relaksasi penyampaian SPT tahunan.

Seperti diketahui, DJP modul pemberitahuan itu sudah

tersedia pada menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak

(KSWP) yang ada di DJP Online. Dengan demikian, pengajuan

pemberitahuan bisa dilakukan secara elektronik atau online. Bagi

wajib pajak badan, SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April

2020 cukup berupa Formulir 1771 beserta lampiran 1771 I – VI,

transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan

sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan, dan bukti

pelunasan pajak jika SPT kurang bayar. Sementara, bagi wajib pajak

orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas, SPT tahunan yang
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disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa Formulir 1770 dan

lampiran 1770 I – IV, neraca menggunakan format sederhana, dan

bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Relaksasi perpanjangan waktu dalam administrasi perpajakan.

Di mana jangka waktu pengajuan keberatan oleh wajib pajak

sebagaimana dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang nomor 28

tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6

tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU

28/2007) diperpanjang paling lama enam bulan. Jangka waktu

penerbitan surat ketetapan pajak sehubungan dengan permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dalam

Pasal 113 Angka 8 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 17B Ayat (1)

Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan (UU 6/1983) diperpanjang paling lama enam

bulan.

Lalu jangka waktu pemberian keputusan atas keberatan

sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (1) UU 28/2007 diperpanjang

paling lama 6 bulan. Jangka waktu permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi, pengurangan, atau pembatalan

ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan

hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1)

UU 28/2007 diperpanjang paling lama 6 bulan. Sedangkan jangka

waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dalam Pasal 113 Angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 11

Ayat (2) UU 6/1983 diperpanjang paling lama satu bulan.

Relaksasi lainnya adalah pemberian fasilitas kepabeanan.
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Diketahui, Menteri Keuangan memiliki kuasa untuk memberikan

fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka

penanganan pandemi Covid-19, dan/atau menghadapi ancaman yang

membahayakan perekonomian nasional. Hal tersebut diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan nomor 34 tahun 2020 tentang

Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai Serta Perpajakan

atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan perubahannya.

Relaksasi lain adalah pajak atas transaksi elektronik.

Pemerintah berencana memungut PPN atas pemanfaatan Barang

Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak oleh platform

luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Selain PPN, pemerintah turut memungut PPh atau pajak transaksi

elektronik atas kegiatan PMSE oleh subjek pajak luar negeri yang

memiliki kehadiran ekonomi signifikan di Indonesia.

Dengan memberikan keringanan berupa insentif dan relaksasi

pajak kepada masyarakat Indonesia. diharapkan masyarakat kompak

dan calon investor terus berinvestasi di Indonesia. Selain itu dapat

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya dan tidak lagi merasakannya sebagai beban,

penerimaan negara akan bertambah dan berdampak pada

kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan secara wawancara,

Seksi Pelayanan KPP Pratama Selatan Makassar Mengatakan bahwa

pajak merupakan tulang punggung APBN dalam pemulihan ekonomi.

Namun di tengah ketidakpastian ekonomi, pajak yang seharusnya
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menjadi sumber penerimaan justru didedikasikan sebagai insentif

untuk menolong masyarakat dan dunia usaha. Dalam mendukung

program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal seperti

insentif pajak dan relaksasi pajak sangat membantu untuk menjaga

arus kas melalui pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah.

KPP Pratama Makassar membantu WP dalam pemberian

Relaksasi Pajak agar dapat melakukan usahanya dengan secara

maksimal dengan meringankan beban dari sisi perpajakan. Dalam

mendukung program pemulihan ekonomi nasional, kebijakan fiskal

seperti relaksasi pajak sangat membantu untuk menjaga arus kas

melalui pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Salah satu

stimulasi yang diberikan kepada dunia usaha adalah relaksasi

perpajakan. Selain dari pemberian relaksasi pajak tersebut kantor

pelayanan pajak juga memberikan informasi yang masif kepada

wajib pajak keterlambatan wajib pajak dalam melaporkan wajib

pajaknya dengan memberikan informasi melalui media informasi

yang intensif.

Pemberian relaksasi pajak merupakan salah satu regulasi

yang dibuat oleh pemerintah untuk mensukseskan program

pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional dengan jalan

Pemerintah memberikan relaksasi pajak yang ditanggung

Pemerintah. Syarat untuk mendapatkan relaksasi pajak dapat dilihat

pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

226/PMK.03/2021 (yang berlaku mulai 01 Januari 2022) tentang

pemberian relaksasi pajak terhadap barang yang diperlukan dalam

rangka perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan bagi

sumber daya manusia. Pemberian relaksasi pajak merupakan usaha
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maksimal dari DJP untuk meringankan beban wajib pajak

khususnya dari segi kewajiban perpajakan sehingga harapannya

arus kas wajib pajak dapat terjaga dan operasional usaha dapat

dimaksimalkan.

Seksi pelayanan KPP Pratama Makassar Selatan

mengatakan untuk dapat memanfaatkan relaksasi pajak ada

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Dengan

adanya syarat tersebut dimaksudkan agar relaksasi pajak yang

diberikan benar-benar dimanfaatkan oleh wajib pajak yang

membutuhkan agar dapat membantu menstabilkan perekonomian

kembali. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Makassar Selatan

dalam menginformasikan Relaksasi Pajak kepada WP melalui

sarana digital (sosial media dan E-mail), pemberitahuan surat

tertulis, penyampaian secara langsung oleh masing-masing Account

Representative WP, dan saluran telepon resmi kantor KPP Pratama

Makassar Selatan.

Untuk mendapatkan Relaksasi Pajak Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) sudah menyediakan sarana (DJP Online) yang dapat

diakses oleh WP dimanapun dan kapanpun. KPP Pratama Makassar

Selatan sebagai instansi DJP yang berhubungan langsung dengan

WP yang melakukan bimbingan atau konsultasi ke WP yang ingin

mendapatkan insentif pajak dan relaksasi pajak. Atau dapat

mengakses website resmi DJP (pajak.go.id) atau melalui kring pajak

1500200. Syarat untuk mendapatkan insentif pajak dan relaksasi

pajak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia 226/PMK.03/2021 (yang berlaku mulai 01 Januari 2022)

tentang pemberian insentif pajak terhadap barang yang diperlukan
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dalam rangka perpanjangan pemberlakuan fasilitas pajak

penghasilan bagi sumber daya manusia.

KPP Pratama Makassar Selatan membantu WP dalam

pemberian Insentif Pajak dan Relaksasi Pajak agar dapat melakukan

usahanya dengan secara maksimal dengan meringankan beban dari

sisi perpajakan. Dalam mendukung program pemulihan ekonomi

nasional, kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan relaksasi pajak

sangat membantu untuk menjaga arus kas melalui pajak

penghasilan yang ditanggung pemerintah. Salah satu stimulasi yang

diberikan kepada dunia usaha adalah relaksasi perpajakan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat

kepatuhan pajak didasarkan pada kesadaran individu wajib pajak

salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap wajib pajak yang

mengalami kendala yakni dengan memberikan relaksasi pajak

dimana hal tersebut perlu dimanfaatkan dengan baik oleh wajib

pajak namun nyatanya masih saja ada wajib pajak yang tidak

melaporkan wajib pajaknya dimana data yang didapatkan pada saat

meneliti menunjukkan adanya penurunan lapor pajak pada tahun

2021 dan didukung juga oleh pernyataan hasil wawancara dengan

narasumber.

c. Penyebab menurunnya relaksasi pajak

1. wajib pajak tidak mengetahui tanggal jatuh tempoh SPT.

2. wajib pajak lupa melaporkan e-SPT.

3. wajib pajak sedang tidak di kota makassar sehingga tidak dapat

melaporkan wajib pajak.

4. wajib pajak tidak melaporkan karena adanya pandemi covid 19
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yang memaksa KKP Pratama Makassar untuk menghentikan

pelayanan tatap muka di kantor pajak.
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BAB V

KESIMPULAN DANSARAN

B. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai analisis kepatuhan

wajib pajak dalam konteks relaksasi pajak maka ditarik kesimpulan

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dikarenakan

kurangnya kesadaran dari pihak wajib pajak, hal ini dibuktikan dari hasil

data yang dikumpulkan bahwa terjadi penurunan lapor pajak tahun 2021,

hal juga tersebut dijelaskan oleh narasumber terkait kesadaran dan

pengetahuan wajib pajak yang belum paham secara menyeluruh dan tidak

mengerti tentang pentingnya lapor pajak.

2. Proses pemberian relaksasi sepenuhnya lewat DJP Online, sebelum

aplikasi relaksasi SPT tersedia di laman DJP Online, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan melalui surat elektronik kepada KPP terdaftar.

Dengan tersedianya layanan di DJP Online wajib pajak dapat mengakses

website resmi DJP Online (pajak.go.id) atau melalui kring pajak 1500200

kapanpun dan dimanapun. Kini dengan tersedianya layanan DJP Online

maka otoritas tidak akan menerima permohonan yang diajukan

via email dan jasa pos.

C. Saran

1. Bagi KKP Pratama Makassar Selatan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran

yang dapat disampaikan oleh penulis kepada KKP Pratama Malasar

selatan adalah dapat memperbanyak sosialiasi tentang seberapa

pentingnya pajak bagi negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
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2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperoleh data yang lengkap

bukan hanya garis besarnya saja, dan peneliti selanjutnya yang mengambil

tema yang sama diharapkan dapat mendapatkan kepatuhan wajib pajak

dalam konteks relaksasi pajak lebih banyak dari pada yang didapatkan oleh

penulis kali ini.
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LAMPIRAN



Lampiran 1 : PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

Seksi Penjamin Kualitas Data : Ilham Rais, S.IP
Seksi pemeriksaan, Penilain,
dan Penagihan : Andi Sabrina, S.Hum
Seksi Pelayanan : Muh. Farid, S.sos

No Pertanyaan Informan

1
Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak di
kpp pratama makassar apakah menurun atau
meningkat selama 2020-2021

Muh. Farid, S.sos

2
Bagaimana respon bapak/ibu jika ada wajib
pajak yang memilih tidak
memanfaatkan
relaksasi pajak

Muh. Farid, S.sos

3
Bagaimana kpp paratama makassar
menginformasikan relaksasi pajak kepada
wajib pajak

Andi sabrina, S.Hum

4
Apa saja kendala yang dihadapi selama
pemberian relaksasi pajak

Muh. Farid, S.sos

5
upaya apa yang harus dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak

Ilham Rais, S.IP

6 Apakah wajib pajak menghitung jumlah pajak
terutang dengan benar ?

Ilham Rais, S.IP

7
Apakah wajib pajak memahami ketentuan
peraturan perundang undangan perpajakan ? Ilham Rais, S.IP

„



Lampiran wawancara

No Informan Pertanyaan Jawaban
1 Seksi Penjamin

Kualitas Data
1. Apakah wajib pajak

memahami ketentuan
peraturan perundang
undangan perpajakan
?

1. Iya, tetapi yang memahami
masih jauh dari kata
harapan karena jikalau
masyarakat Indonesia
akan sadar paham akan
pajaknya saya yakin
pendapatan negara
kita akan
meningkat untuk
pembangunan dan
mensejahterakan
masyarakat.

2. Apakah wajib pajak
menghitung jumlah
pajak terutang
dengan benar ?

2. Iya, akan tetapi hanya
sebagian yang
menghitung dengan
benar, jika ada yang salah
akan dikembalikan dan
diisi dengan formulir
Pembetulan

3. Apakah penyebab
wajib pajak
tidak tepat waktu
dalam melaporkan
pajaknya?

3. Penyebabnya yaitu
kurangnya kesadaran
wajib pajak untuk
membayar pajak pada
tepat waktu sehingga
biasa terjadi
keterlambatan membayar
pajak

4. Bagaimana respon
bapak/ibu jika ada
wajib pajak yang
memilih tidak
memanfaatkan
relaksasi pajak

4. upaya yang dilakukan kpp
pratama makassar
kepada wajib pajak yang
tidak menggunakan
relaksasi pajak yaitu
menyampaikan kepada
WP bahwa ada relaksasi
pajak, sehingga wajib
pajak mengikuti relaksasi
pajak tapi tergantung lagi
ke WP apakah mau
mengikuti atau tidak.

5. Apa saja kendala yang
dihadapi

selama pemberian
relaksasi pajak

5. kendala yang dihadapi
dalam pemberian
relaksasi pajak yaitu
penyampaian kepada
wajib pajak atau
sosialisasi kepada wajib



pajak karena banyak
wajib pajak yang kurang
mengetahui tentang
relaksasi pajak sehingga
kpp pratama lebih
berupaya untuk
mensosialisasikan lebih
masif lagi kepada wajib
pajak supaya lebih
banyak yang
mengetahui.

6. Dengan adanya
relaksasi pajak,
apakah wajib pajak
lebih tertarik untuk
membayar pajak

6. Dengan adanya
relaksasi pajak ini
banyak WP yang
memanfaatkan tetapi
harus memenuhi syarat
untuk mendapatkan
relaksasi tersebut.

7. Bagaimana kpp
pratama makassar
menginformasikan
relaksasi pajak
kepada wajib pajak

7. Kpp pratama
menginformasikan
melalui sosmed,
memasang spanduk di
pusat keramaian.

8. Apa Saja Relaksasi
Pajak Yang
Diberikan ? (PMK No
dan Tahun Berapa
yang mengatur
Relaksasi Pajak
tersebut

a. Feb 2021 : PMK-
9/PMK.03/2021 perihal
Perpanjangan
Insentif Pajak Dalam
Rangka PEN hingga
30 Juni 2021. Meliputi PPh
21 DTP, PPh 23 DTP,
Pembebasan Pasal 22,
Pengurangan Angsuran
pasal 25, dan Percepatan
Restitusi.
b. Mar 2021 : PMK-

31/PMK.010/2021 perihal
Perpanjangan
Insentif PPnBM DTP
untuk Kendaraan
Bermotor sampai
dengan Akhir Tahun
2021.

c. Juli 2021 : PMK-
83/PMK.03/2021
perihal Perpanjangan
Fasilitas Perpajakan
untuk Produsen Alkes
dalam Rangka



Penanggulangan
Pandemi Covid-19.

d. Juli 2021 : PMK-
82/PMK.03/2021
perihal Perpanjangan
Insentif Pajak dalam
Rangka PEN hingga 31
Desember 2021. Pada
aturan ini sektor usaha
yang berhak
memanfaatkan
insentif
dipersempit untuk
beberapa sektor saja.

e. Okt 2021 : PMK-
149/PMK.03/2021
perihal Perluasan
KLU yang Berhak
atas Insentif Pajak
sampai dengan 31
Des 2021. KLU
meliputi Industri
Kapal dan Lepas
Pantai, Industri
Dan, Perdagangan,
dan Jasa Alih Daya
(outsourcing).

2 Seksi
pemeriksaan,
Penjualan,
dan
Penagihan

1. Bagaimana tingkat
kepatuhan wajib
pajak di kpp pratama
makassar apakah
menurun atau
meningkat selama
2020-2021

1. kepatuhan wajib pajak di
kpp pratama makassar
hampir setara.

2. upaya apa yang
harus dilakukan untuk
meningkatkan
kesadaran dan
kepatuhan
wajib pajak

2. menyampaikan kepada
WP atau sosialisasi
bahwa pentingnya
membayar pajak

3. Bagaimana respon
bapak/ibu jika ada
wajib pajak yang
memilih
tidak relaksasi pajak

3. Dapat dipastikan bahwa
seluruh wajib pajak KPP
Pratama Makassar telah
mengetahui informasi
terkait tentang relaksasi

4. Apa saja kendala
yang dihadapi
selama pemberian

4. kendala yang dihadapi
dalam pemberian
relaksasi pajak yaitu



relaksasi pajak kurangnya WP yang
mengetahui adanya
relaksasi pajak ini.

5. Dengan adanya
relaksasi pajak,
apakah wajib pajak
lebih tertarik untuk
membayar pajak

5. Dengan adanya
relaksasi pajak ini
banyak WP yang
memanfaatkan tetapi
harus memenuhi syarat
untuk mendapatkan
relaksasi tersebut.

6. Bagaimana kpp
pratama makassar
menginformasikan
relaksasi pajak
kepada wajib pajak

6. menginformasikan
melalui media sosial,
spanduk di pasang
dijalan agar WP
mengetahui
adanya
relaksasi pajak tersebut.

3 Seksi Pelayanan 1. Bagaimana tingkat
kepatuhan wajib
pajak di kpp pratama
makassar apakah
menurun atau
meningkat selama
2020-2021

1. tingkat kepatuhan wajib
pajak di KPP Pratama
Makassar selama tahun
2020 – 2021 Hampir
setara dengan wajib
pajak pada tahun 2020-
2021.

2. upaya apa yang harus
dilakukan untuk
meningkatkan
kesadaran dan
kepatuhan wajib
pajak

2. upaya yang dilakukan
dalam meningkatkan
kesadaran wajib pajak
yaitu mensosialisasikan
atau menyampaikan
kepada WP bahwa wajib
pajak itu penting
sehingga kesadaran
wajib pajak meningkat.

3. Bagaimana respon
bapak/ibu jika ada
wajib pajak yang
memilih tidak
memanfaatkan
relaksasi pajak

3. pemanfaatan relaksasi
pajak dilakukan sesuai
dengan pilihan dan
dengan pertimbangan
masing-masing wajib
pajak. Jika wajib pajak
tidak/belum
menggunakan
fasilitas yang diberikan,

maka akan
dilakukan

himbauan untuk
memanfaatkan relaksasi
yang disediakan.

4. Apa saja kendala
yang dihadapi selama
pemberian relaksasi
pajak

4. kendala yang dihadapi
terkait pemberian
relaksasi pajak kepada
wajib pajak tidak begitu



beragam khususnya
pada seksi pelayanan
karena wajib pajak
mengajukan
permohonan
insentif pajak secara

online melalui
DJP online

masing-masing wajib
pajak sehingga proses
bisnis untuk permohonan
pemberian insentif pajak
tidak dilakukan di seksi
pelayanan.

5. Dengan adanya
relaksasi pajak,
apakah wajib pajak
lebih tertarik untuk
membayar pajak

5. Dengan adanya
relaksasi pajak ini
banyak WP yang
memanfaatkan tetapi
harus memenuhi syarat
untuk mendapatkan
relaksasi tersebut.

6. Bagaimana kpp
pratama makassar
menginformasikan
relaksasi pajak
kepada wajib pajak

6. Upaya yang dilakukan KPP
Pratama Makassar
dalam
menginformasikan
Relaksasi Pajak kepada
WP melalui sarana digital
(sosmed dan email),
pemberitahuan surat
tertulis,
penyampaian secara
langsung oleh masing-
masing Account
Representative WP,
dan/atau saluran
telepon resmi kantor.

7. Bagaimana Pemberian
Relaksasi pajak

7. Pajak merupakan tulang
punggung APBN dalam
penanganan pandemi
dan pemulihan ekonomi.
Namun, di tengah
ketidakpastian ekonomi,
pajak yang seharusnya
menjadi sumber
penerimaan,
justru didedikasikan
sebagai insentif untuk
menolong masyarakat
dan dunia usaha. Dalam
mendukung program



pemulihan
ekonomi nasional,
kebijakan fiskal seperti

insentif pajak
sangat Pemerintah telah
memberikan berbagai
stimulus kepada
masyarakat dan dunia
usaha melalui APBN
dalam rangka
memaksimalkan
momentum
pertumbuhan untuk

mendorong
percepatan pemulihan
ekonomi nasional. Salah
satu stimulus
yang diberikan kepada
dunia usaha adalah
relaksasi
perpajakan.Pemerintah
melakukan relaksasi
pajak dengan
menanggung PPh Pasal
21 dan relaksasi PPh
Pasal 22 Impor.
Harapannya, dunia
usaha bisa
tetap berproduksi,
menjalankan bisnis, dan
merekrut tenaga
kerja.Layer kedua
adalah mendorong
demand. Pemerintah
memberikan relaksasi
Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM)
untuk kendaraan
bermotor dan Pajak
Pertambahan Nilai
(PPN) untuk perumahan
yang ditanggung
pemerintah (DTP).





Lampiran dokumentasi



BIOGRAFI PENULIS

HARMINI panggilan moning lahir di Salimbongan pada

tanggal 11 Oktober 1999 dari pasangan suami istri Bapak

Yoge dan Ibu Panca. Peneliti merupakan anak ke empat

dari 4 bersaudara. Peneliti Sekarang bertempat tinggal di

perumahan pao pao indah A1/8 Kabupaten Gowa,

Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh peneliti yaitu

TK Sejuk dan lulus pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan ke SD

Inpres Salimbongan dan lulus pada tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan

pendidikan ke jenjang SMP Satu Atap Salimbongan dan lulus pada tahun 2015

Dan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2018,

dan tahun 2018 mulai mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Program Studi Akuntansi pada kampus Universitas Muhammadiyah Makassar

sampai dengan sekarang ini. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih

terdaftar sebagai Mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program

Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.


