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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LatarBelakangPenelitian 

Pajak berperan sangat penting dalam pembangunan negara karena 

merupakan sumber penerimaan negara, dimana penerimaan pajak adalah 

yang terbesar karena berasal dari masyarakat. Pajak merupakan kewajiban 

dari masyarakat untuk dibayarkan kepada pemerintah dan karenanya negara 

memiliki kewenangan yang penuh untuk memaksakan pemungutan pajak 

tersebut dari rakyat, dimana tujuan dari pemanfaatan pendapatan pajak itu 

sendiri adalah untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri.  

Metode pemungutan pajak yang saat ini diterapkan oleh pemerintah 

adalah sistem perhitungan pajak mandiri (self assesement system), dimana 

masyarakat diberikan kepercayaan oleh negara untuk menghitung sendiri 

besaran pajak yang dimilikinya dan kemudian membayar pajak yang telah 

dihitung tersebut kepada negara. Dalam metode self assesement system ini 

masyarakat diwajibkan untuk melakukan perhitungan dan kemudian 

melaporkan jumlah hutang pajak yang dimilikinya tersebut dalam sebuah 

surat pemberitahuan (SPT). Berdasarkan jumlah hutang yang telah tertuang 

tersebut, masyarakat kemudian melakukan pembayaran pajak atas 

kesadarannya sendiri ke kantor dinas pendapatan daerah. 

Metode self assesement system ini tidak dapat serta merta dilakukan 

tanpa adanya instrumen untuk melakukan pengawasan berupa pemeriksaan 
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pajak oleh dinas-dinas khusus agar memastikan bahwa jumlah pajak yang 

terhitung berdasarkan perhitungan mandiri masyarakat sesuai dengan 

kondisi nyatanya. Sering dijumpai terjadi adanya selisih perhitungan antara 

hasil perhitungan mandiri masyarakat dengan perhitungan dari direktorat 

perpajakan, dan karenanya apabila terjadi selisih ini maka instansi terkait 

akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang memiliki fungsi 

seperti surat tagihan. Adanya selisih perhitungan pajak antara wajib pajak 

dengan direktorat perpajakan sering menjadi penyebab timbulnya sengketa 

perpajakan di masyarakat. Dalam kerangka negara hukum, dalam hal terjadi 

suatu sengketa pajak, wajib pajak berhak mendapat perlindungan hukum 

yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Adapun jalur penyelesaian 

sengketa yang diberikan antara lain keberatan, banding, dan gugatan. 

Permasalahan yang ada di masyarakat, seringkali terjadi selisih 

besaran pajak yang telah dihitung dan berapa besaran dari pajak yang 

seharusnya dibayarkan oleh masyarakat. Banyak pihak yang merasa enggan 

untuk melakukan pembayaran pajak secara penuh karena alasan-alasan 

tertentu, dimana kebanyakan disebabkan oleh rendahnya kesadaran 

masyarakat. Penyebab terbesar dari permasalahan ini adalah seringnya wajib 

pajak melakukan penguluran waktu penyampaian SPT sehingga 

pelaksanaan pembayaran pajak menjadi mundur, atau melaporkan pajak 

dengan tidak benar secara sengaja demi menghindari pembayaran pajak 

yang dianggap terlalu besar. Hal ini umumnya terjadi pada wajib pajak 

badan yang melakukan pelanggaran dengan melaporkan jumlah laba yang 
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lebih kecil dari yang sebenarnya, dimana laba yang lebih kecil akan 

menyebabkan pajak menjadi lebih kecil. Hal ini menimbulkan kerugian 

negara yang cukup besar karena dengan penerimaan pendapatan yang tidak 

maksimal akan banyak rencana pembangunan yang tidak dapat 

dilaksanakan dikarenakan kurangnya modal dari setoran pajak para wajib 

pajak badan. 

Sementara itu, fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak  

Pratama Kota Surakarta ialah tidak sedikit masyarakat yang masih 

melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam 

melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan 

timbulnya hutang pajak. Indikasi lain yang menyatakan bahwa Wajib Pajak 

melalaikan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari masih banyaknya 

ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, berupa Surat 

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Teguran. STP 

dan SKP berfungsi sebagai instrument pengawasan terhadap Wajib Pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.Dilihat dari Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan setelah 

pemeriksaan oleh KPP Pratama Kota Surakarta tahun 2014 dan2015. 
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Tabel 1.1 

Penerbitan SKPKB dan STP tahun 2014 dan 2015  

di KPP Pratama Kota Surakarta 

 

Tahun Diterbitkan SKPKB Diterbitkan STP 

2014 73 1024 

2015 66 921 

Sumber: KPP Pratama Kota Surakarta, 2016 

 

 STP merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi 

administrasi berupa bunga dan atau denda berdasarkan hasil penelitian 

fiskus atas SPT yang disampaikan Wajib Pajak dan SKP yang diterbitkan 

setelah pemeriksaan oleh KPP Pratama Kota Surakarta mengalami kenaikan 

dan penurunan setiap tahunnya, hal tersebut mengindikasikan bahwa Wajib 

Pajak melakukan penghindaran pajak atau juga dapat dikatakan Wajib Pajak 

belum melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimanamestinya. 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan bilamana Wajib 

Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak 

atau kurang membayar pajak adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap 

Wajib Pajak. Kemudian alasan lain diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar adalah Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka 

waktu  sebagaimana  dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP dan setelah 

ditegur secara tertulis tidak disampaikan dalam jangka waktunya 

sebagaimana ditentukan surat teguran. 
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Jika dilihat dari SKPKB yang diterbitkan setelah pemeriksaan oleh 

KPP Pratama Kota Surakarta mengalami penurunan setiap tahunnya. 

Walaupun terjadi penurunan setiap tahunnya akan tetapi masih banyak ada 

indikasi yang menunjukan adanya Wajib Pajak yang menghindari pajak 

atau belum melakukan kewajiban perpajakan, sehingga Wajib Pajak belum 

merasa adil dalam pengenaan sanksi yang diberikan dan Wajib Pajak 

melakukan tindakan penyelewengan  terhadap pajak salah satunya dengan 

cara mengurangi beban pajak terutang. 

Tabel 1.1 diatas memperlihatkan cukup banyaknya wajib pajak di 

Kota Surakarta yang mendapatkan SKPKB. Salah satu wajib pajak badan di 

Kota Seurakarta yang sering mendapatkan SKPKB adalah Koperasi Serba 

Usaha Syariah “Sekawan Cemerlang Sejahtera”. Data pengamatan awal 

yang diperoleh peneliti mengungkapkan bahwa selama 5 tahun terakhir 

wajib pajak badan tersebut selalu mendapatkan SKPKB dari Kantor Pajak 

Pratama Kota Surakarta. 

Tabel 1.2 

Besaran PPh Kurang Bayar Koperasi “Sekawan Cemerlang 

Sejahtera”Periode 2011 – 2015 

Tahun PPh Kurang Bayar (Rp) 

2011 93.800 

2012 114.400 

2013 144.100 

2014 128.300 

2015 145.000 

Sumber : Koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera”, 2016. 
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Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa koperasi “Sekawan Cemerlang 

Sejahtera” sebagai wajib pajak badan merupakan salah satu wajib pajak 

badan yang mengalami permasalahan pada perhitungan PPh yang membuat 

hasil perhitungan yang dilakukan sendiri (self assesement) dengan hasil 

perhitungan Dirjen Pajak Kota Surakarta berbeda. Perbedaan hasil 

perhitungan yang membuat adanya PPh kurang bayar selama 5 tahun dari 

data pada tabel diatas terlihat mengalami fluktuasi namun secara 

keseluruhan terjadi peningkatan dari semula sebesar Rp 93.800 di Tahun 

2011 menjadi Rp 145.000,00 di Tahun 2015.  

Ketepatan dalam membayar pajak merupakan salah satu indikator dari 

kepatuhan wajib pajak, oleh karenanya faktor yang mempengaruhi 

terjadinya pajak kurang bayar oleh wajib pajak badan adalah faktor-faktor 

yang berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Suandy (2011) menyatakan 

bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perhitungan 

pajak dipengaruhi oleh faktor – faktor ekonomi yang merupakan faktor 

utama sebagai bahan pertimbangan wajib pajak dalam melakukan 

perhitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Faktor ekonomi tersebut oleh Suandy (2011) dikategorikan 

kedalam dua kelompok, yaitu faktor ekonomi positif yang berupa 

pendapatan dan faktor ekonomi negatif berupa pengeluaran. Semakin besar 

pendapatan dari wajib pajak maka akan semakin besar ketersediaan dana 

yang dapat dimanfaatkan untuk membayar beban pajak yang dimiliki, 
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sebaliknya semakin besar pengeluaran dari wajib pajak akan mereduksi 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar beban pajak yang dimilikinya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan serta adanya 

fenomena permasalahan diterbitkannya SKPKB untuk Koperasi “Sekawan 

Cemerlang Sejahtera” selama 5 tahun terakhir, maka peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan kajian secara mendalam terkait pajak kurang bayar dan 

faktor yang mempengaruhinya. 

 

1.2. PerumusanMasalah 

Pertanyaan penelitian yang muncul sebagai permasalahan dalam 

penelitian ini sehubungan dengan pajak PPh kurang bayar dan faktor – 

faktor yang mempengaruhinya antara lain: 

1. Bagaimanakah kondisi PPh kurang bayar di koperasi “Sekawan 

Cemerlang Sejahtera” ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkanPPh kurang bayar di 

koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” ? 

 

1.3. TujuanPenelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk menggambarkan kondisi PPh kurang bayar di koperasi 

“Sekawan Cemerlang Sejahtera” 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan 

PPh kurang bayar di koperasi “Sekawan Cemerlang Sejahtera” 

 

1.4. ManfaatPenelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi tambahan terkait pembahasan tentang pajak kurang 

bayar pada wajib pajak baik perorangan maupun badan, serta faktor-

faktor yang mempengaruhi terjadinya pajak kurang bayar. 

2. Manfaat Praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi para wajib pajak untuk dapat mengatur 

pembayaran beban pajak yang ditanggungnya sehingga tidak terjadi 

penerbitan SKPKB yang memperlihatkan tingkat kepatuhan yang 

kurang baik dari wajib pajak itu sendiri. 

 

 

 

 


