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PENDAHULUAN 

Krisis moneter yang rnelanda Indonesia rnengakibatkan keterpumkan di 

segala sektor ,terutama sektor perekonomian. Dan akibatnya nilai tukar Rupiah 

melemah terhadap US Dollar yang bcrdampak buruk pada APBN Indonesia. Hal ini 

dapat <.iilihat dari defisit APBN yang jumlahnya sangat besar. Untuk menutupi defisit 

tersebut pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari luar negeri yang 

sangat terbatas jumlahnya. Pemcrintah harus menggali sumber-sumber penerimaan 

negara yang dapat menutupi defis it APBN tersebut. 

Salah satu yang menjadi penerimaan n�gara adalah dari sektor perpajakan, 

seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pe11ambahan Nilai dan 

Pajak Tidak Langsung Iainnya. Disamping menggali potensi-poten.si perpajakan yang 

belum tergali, pemerintah juga mengupayakan penerimaan negara dari pencairan 

piutang pajak ·yang sampai tahun 2002 berkisar Rp 1.216.765.000.000,- dan sampai 

tahun 2003 berkisar Rp 1.216.375.000.000,- urituk Kanwil I DJP Sumatera bagian 

utara saja (data bersumber dari daftar piutang pajak Kanwil I DJP Sumbagut) Untuk 

melaksanakan pencairan piutang pajak agar dapat diawasi dan terencana dengan 

sebaik-baiknya maka mutlak dipcrlukan suatu sistem pengawasan intern piutang 

pajak yang memadai. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menitik-beratkan pada kedua pokok 

permasalahim tersebut yaitu masalah penerimaan pajak dan pencairan piutang pajak 

yang juga merupakan salah satu unsur dari penerimaan pajak yang belum terealisasi 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilakukan suatu upaya yang optimal untuk 

mencairkan tunggakan pajak tersebut yang pada (tkhirnya akan menambah peneriman 

negara dari sektor perpajakan. 

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, penulis bermaksurj membahas 

tentang, "PENGAWASAN INTERN PllJTANG PA.YAK DAN PENERI MAAN 

PA.JAK PA.DA KANTOR PELA YANAN PAJAK Ml�DAN POLONIA." 

B. Perumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis mencoba. 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengawasan intern piutang pajak dan penerimaan 

pajak pada KPP Medan Polonia. 

2. Apakah pengawasan intern piutang pajak dan penerimaan pajak yang di 

terapkan pada KPP Medan Polonia telah berjalan efektif 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan Penelitian; 

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Medar. Area. 

2.  Untuk m emenuhi pengawasan intern piutang pajak dan �nerimaan pajak 

pada KPP Medan Polonia. 
( 

3. Sebagai bahan perbandingan antara teori yang ditP-rima di perkuliahan 

dengan praktek di Kantor Pelayanan Pajak 
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