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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setiap negara dituntut untuk memiliki sumber-sumber penerimaan negara 

yang digunakan untuk menjalankan pemerintahannya. Begitu pula dengan 

pemerintah Indonesia yang harus terus meningkatkan penerimaannya guna 

kelangsungan pembangunan. Bisa dikatakan bahwa sumber-sumber penerimaan 

suatu negara dapat mencerminkan tingkat kemandirian negara tersebut. Sumber 

penerimaan negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) sumber utama, yaitu 

Penerimaan Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri. Penerimaan Dalam Negeri 

sendiri juga terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pajak dan 

penerimaan bukan pajak (minyak dan gas bumi). Sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara, dari sektor pajak merupakan pilihan yang paling tepat. Hal itu 

dikarenakan, dari sektor pajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam 

pembiayaan pembangunan. Selain itu, jumlahnya juga relatif stabil dan efektif 

untuk menjadi sumber penerimaan yang paling handal terhadap perubahan kondisi 

perekonomian. Sehingga dengan kelebihan-kelebihan tersebut, sektor pajak 

memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis bagi negara yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum,. Adapaun hal ini dilakukan selain 

untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas umum, dana pajak juga dapat 

dialokasikan untuk membiayai dana sosial dalam hal ini untuk membantu program 

pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan dan upaya 

peningkatan sumber daya manusia di segala bidang, jadi pajak juga dapat 
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berperan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan kepentingan 

umum lainnya. Oleh karena itu, harus ada peran serta kesadaran masyarakat itu 

sendiri untuk membayar pajak. 

Dengan adanya peran tersebut, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) akan terus-menerus melakukan upaya-

upaya untuk meningkatkan penerimaan di sektor ini. Diharapkan pula penerimaan 

dari sektor pajak ini bisa menggeser penerimaan bukan pajak serta menggantikan 

pinjaman Luar Negeri. Apalagi tingkat penerimaan pajak di negara kita masih

relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Dirjen Pajak dalam hal ini 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan sebagai instansi di bawahnya 

juga telah melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan jumlah Wajib 

Pajak terdaftar serta mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun perlu diingat, 

keberhasilan dari upaya-upaya tersebut juga harus didukung oleh tingginya 

tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajibannya membayar pajak 

yang didasari dengan pemahaman tentang fungsi pajak bagi pembangunan. 

Saat ini diketahui sedikit sekali Wajib Pajak yang telah menyampaikan 

SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Dari puluhan juta orang Indonesia 

yang berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya 8,5 

juta yang melaporkan SPT-nya untuk tahun pajak 2010. Begitu pun dengan 

badan usaha. Dari belasan juta yang terdaftar, hanya 466 ribu yang baru 

melaporkan SPT atau membayar pajaknya.Pihak DJP kemudian melakukan upaya 
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peningkatan jumlah Wajib pajak terdaftar dengan cara Sensus Pajak nasional yang 

diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak 

Nasional pada tanggal 12 September 2011, dimana disebutkan bahwa mulai akhir 

September 2011- Desember 2012 akan diadakan Sensus pajak Nasional, begitu 

pula yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan sejak tanggal 16 September 

2011 sudah mulai melakukan Sensus pajak nasional,diharapkan dengan adanya 

program Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh KPP Pratama Pamekasan 

dapat semakin menambah  jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dapat dilihat dari 

tabel di bawah ini jumlah Wajib Pajak terdaftar mulai tahun 2010 sampai dengan 

Mei 2012 di KPP Pratama Pamekasan. 

Tabel 1.1 
Jumlah wajib terdaftar 2010- mei 2012 

di KPP Pratama Pamekasan 
Kabupaten Tahun 

2010 2011 Mei 2012 
Pamekasan 33.724 38.924 40.786 
Sumenep 26.012 32.051 35257 

Sumber : Intern KPP Pratama Pamekasan 

Sensus Pajak pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh 

tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi 

masih banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki 

rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui 

Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh 

masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak. Berdasarkan hal tersebut 
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di atas maka penulis ingin mengetahui sebenarnya “Peranan Implementasi Sensus 

Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan “. 

1.2. Penjelasan Judul 

Sebelum masuk ke dalam isi dan pembahasan, sebaiknya kita perlu, mengkaji 

terlebih dahulu mengenai istilah-istilah penting dalam judul Tugas Akhir ini dan 

maknanya. Istilah penting dalam judul tugas akhir yang disusun oleh penulis 

dengan judul “Peranan Implementasi SPN di KPP Pratama Pamekasan” dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian 

dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran 

mengenai hubungan 2 ( dua ) variable yang merupakan hubungan sebab 

akibat. 

b. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 

pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. 

c. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan sata mengenai 

kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, dengan 

mendatangi subjek sensus ( orang pribadi atau badan usaha ) di seluruh 

Wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

d. KPP Pratama Pamekasan adalah Kantor Pelayanan Pajak yang meliputi 

wilayah kerja kabupaten Pamekasan dan Sumenep. 
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1.3.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang timbul dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana peran SPN di KPP Pratama Pamekasan? 

1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penilitain 

Untuk mengetahui peran SPN di KPP Pratama Pamekasan 

1.4.2.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi penyusun 

Untuk mengetahui serta membandingkan penerapan teori dan praktika 

yang diperolehan selama menempuh pendidikan di STIE Perbanas 

Surabaya 

2. Bagi perusahaan 

Sebagai bahan masukan yang berarti bagi instansi yang berkaitan 

dengan penerapan SPN sehingga bisa meningktkan pendapatan pajak 

khususnya di kabupaten Pamekasan dan Sumenep. 

3. Bagi Stie Perbanas Surabaya 

Sebagai referensi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya yang 

ingin mengembangkan pokok kajian serupa di masa mendatang, serta 

untuk memberikan tambahan literature perpustakaan.  
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1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam Tugas Akhir ini akan dibahas secara deskriptif mengenai Sensus 

Pajak Nasional 

1.5.2. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam menyusun tugas akhir ini diperlukan data-data yang bisa 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Untuk itu penulis menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan, 

yaitu pihak PDI ( Pengolahan Data dan Informasi ) dan pihak bagian 

umum. 

b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa dokumen, dengan cara 

mengumpulkan data mengenai jumlah wajib pajak dan realisasi FIS serta 

prosedur SPN. Dokumentasi didapat dari pihak yang bersangkutan yaitu 

pihak Perpajakan. 




