
A. Alasan Pemalihan Judul 

BABI 

PENDAHULUAN 

. Pajak merupakan pungutan yang bersifat pnlitis dan strategis sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945. Bersifat politis karena pungutan pajak 

adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karen� pajak merupakan tumpuan utama 

bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintah(i:J dan pembangunan. Salah satu 

yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan dari pajak adalah 

subjek pajak orang pribadi dalam negeri. 

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri yaitu orang yang bertempat tinggal atau 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam waktu 12 

bulan atau orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesi� dan mempunyai 

niat bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi 

wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Pajak dikenakan 

berdasarkan penghasilan neto, d�n tarif pajak yang digunakan berdasarkan tarif Undang 

Undang Pajak Penghasilan No 17 tahun 2000. 

, Agar ·dalam penerimaan pajak penghasilan dari subjek pajak orang pribadi 

dalam negeri tidak terjadi kesalahan, untuk itu perlu diadakan pengawasan. Adapun 

pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk 

melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam kaitannya 

dengan pemeriks?'in pajak, SPT merupakan objek pemeriksaan. Oleh karena itu bagi 

Subjek Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan disyaratkan harus 
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melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunan PPh dan bagi Subjek Pajak Orang 

Pribadi dalam negeri yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, wajih 

menyelenggarakan pencatatan dan melampirkan Daftar Perhitungan Penghasilan Bruto 

pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. 

Berdasarkan uraian di atas ba�wa pentingnya pengawasan terhadap peningkatan 

penerimaan negara dari pajak, khususnya pajak oranb pribadi. Untuk itu penulis tertarik 

untuk memilih judul : PERANAN PENGAWASAN TERHADAP PENINGKATAN 

PENERIMAAN NEGARA DARI s·EKTOR PAJAK PENGHASILAN ORANG 

PRIBADI PADA KANTOR PELA Y ANAN PAJAK MEDAN BARA T. 

B. Perumusan Masalah 

Setelah penulis mengadakan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Medan Barat, maka dapat diiJeroleh rumusan masalah sebagai berikut : Apakah 

pengawasan yang diterapkan olt:h Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat telah mampu 

meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan skripsi 

ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah yang berhuhungan dalam peranan 

pengawasan terhadap penerimaan dari subjek pajak orang pribadi dalam negeri di 

Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat. 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mendapatkan gambaran yang nyata mengenai pelaksanaan pengawasan 

terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 
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