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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Setiap negara di dunia tidak dapat dipisahkan dengan administrasi 

perpajakannya. Pajak pada suatu negara dapat membantu perekonomian dan 

kemajuan suatu negara terutama di bidang pendidikan. Pajak merupakan 

penerimaan bagi negara yang jumlahnya cukup banyak dan pencapaian per 

tahunnya yang relatif selalu meningkat. 

 

 

  

Dalam penerimaan pajak, khususnya penerimaan pajak di daerah terpencil 

berbeda dengan penerimaan pajak di kota – kota besar. Misalkan penerimaan 

pajak di Pulau Madura, khususnya di Kota Pamekasan akan sangat berbeda 
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dengan penerimaan pajak di kota – kota besar seperti Kota Surabaya misalnya. 

Hal tersebut dipengaruhi oleh letak geografis, perekonomian masyarakat, hingga 

keadaan sosial masyarakat setempat. 

Kondisi geografis Pulau Madura dengan topografi yang relatif datar di 

bagian selatan dan semakin ke arah utara tidak terjadi perbedaan elevansi 

ketinggian yang beitu mencolok. Selain itu juga merupakan dataran tinggi tanpa 

gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering. Komposisi tanah dan curah hujan 

yang tidak sama di lereng - lereng yang tinggi letaknya justru terlalu banyak, 

sedangkan di lereng – lereng yang rendah malah kekurangan. Dengan demikian 

mengakibatkan Pulau Madura kurang memiliki tanah yang subur. 

 Secara geologis Pulau Madura merupakan kelanjutan dari pegunungan 

kapur yang terletak di sebelah utara dan di sebelah selatan lembah solo. Bukit – 

bukit kapur di Pulau Madura merupakan bukit – bukit yang lebih rendah, lebih 

kasar dan lebih bulat daripada bukit – bukit di Jawa dan letaknya pun lebih 

bergabung. 

 Luas keseluruhan Pulau Madura kurang lebih 5.168 km², atau kurang lebih 

10 persen dari luas daratan Jawa Timur. Adapun panjang daratan kepulauannya 

dari ujung barat barat di Kamal sampai dengan ujung Timur di Kalianget sekitar 

180 km dan lebarnya sekitar 40 km. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah 

kabupaten. Dengan luas wilayah untuk Kabupaten Bangkalan 1.144,75 km² 

terbagi dalam 8 wilayah kecamatan, Kabupaten Sampang memiliki luas wilayah 

844,19 km yang terbagi dalam 12 kecamatan, Kabupaten Pamekasan memiliki 

luas wilayah 844,19 km yang terbagi dalam 13 kecamatan, dan kabupaten 
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Sumenep mempunyai luas wilayah 1.857,530 km² yang terbagi dalam 27 

kecamatan yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. 

 

Kabupaten Ibu Kota Luas Area Populasi 2010 

Kabupaten 

Bangkalan 

Bangkalan 1,260 907,225 

Kabupaten Sampang Sampang 1,152 876,950 

Kabupaten 

Pamekasan 

Pamekasan 733 795,526 

Kabupaten Sumenep Sumenep 1,147 1,041,915 

 

 Pertanian subsisten ( skala kecil untuk bertahan hidup ) merupakan 

kegiatan ekonomi utama. Jagung dan singkong merupakan tanaman budi daya 

utama dalam pertanian subsisten di Pulau Madura, tersebar di banyak lahan kecil. 

Ternak sapi juga merupakan bagian penting ekonomi pertanian di pulau ini dan 

memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga petani selain penting untuk 

kegiatan karapan sapi. Perikanan skala kecil juga penting dalam ekonomi 

subsisten di sana. 

 Tanaman budi daya yang paling komersial di Pualu Madura ialah 

tembakau. Tanah di pulau ini membantu menjadikan Pulau Madura sebagai 

produsen penting tembakau dan cengkeh bagi industri kretek domestik. Sejak 

zaman kolonial Belanda, Pulau Madura juga telah menjadi penghasil dan 

pengekspor utama garam. 
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 Pulau Madura termasuk salah satu daerah miskin di Provinsi Jawa Timur. 

Tidak seperti Pulau Jawa, tanah di Madura kurang cukup subur untuk dijadikan 

tempat pertanian. Kesempatan ekonomi lain yang terbatas telah mengakibatkan 

pengangguran dan kemiskinan. Faktor – faktor ini telah mengakibatkan emigrasi 

jangka panjang dari Pulau Madura sehingga saat ini banyak masyarakat suku 

Madura tidak tinggal di Pulau Madura. Penduduk Pulau Madura termasuk peserta 

program transmigrasi terbanyak. 

 Walaupun jumlah penerimaan pajak yang relatif lebih kecil dibandingkan 

dengan kota – kota besar lain di luar Pulau Madura, namun dari tahun ke tahun 

jumlah Wajib Pajak yang dapat disaring oleh KPP Pratama Pamekasan terus 

mengalami peningkatan. Hal ini menjadi suatu hal yang positif karena dapat 

menambah jumlah pencapaian atau penerimaan pajak itu sendiri. 

 Mengingat pentingnya upaya inovasi atau kebijakan internal yang diambil 

dan dijalankan untuk meningkatkan pencapaian atau penerimaan pajak, maka 

harus senantiasa diadkan evaluasi dan pembaharuan  untuk dapat meningkatkan 

jumlah pencapaian pajak bagi kas negara . 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “ EVALUASI PENERAPAN KEBIJAKAN PELAYANAN TERHADAP 

KEPATUHAN WP BADAN DI KPP PRATAMA PAMEKASAN  ” 
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1.2. Penjelasan Judul 

 Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya salah paham terhadap judul 

tugas akhir ini, maka penyusun  akan memberikan  pengertian dan batasan 

mengenai judul tugas akhir tersebut. 

 

Kebijakan : adalah langkah – langkah yang diambil dan dijalankan oleh KPP 

Pratama Pamekasan terutama masalah inovasi agar bisa meningkatkan jumlah 

penerimaan sekaligus untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat.. 

Seksi Pelayanan : merupakan sebuah seksi yang ada dalam tubuh organisasi KPP 

Pratama Pamekasan dimana seksi ini menjadi tombak untuk tercapainya target 

dari penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Wajib Pajak Badan : merupakan masyarakat yang memiliki tanggungan 

kewajiban untuk membayar kewajiban perpajakannya terkait dengan usaha yang 

dijalankan. 

PPh 25 : PPh 25 merupakan pajak penghasilan yang berkaitan dengan pendapatan 

dari orang atau seseorang yang memiliki penghasilan dari sebuah badan usaha. 

Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Pamekasan : Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Pamekasan merupakan institusi pemerintahan yang menangani 

kewajiban perpajakan 2 Kabupaten besar, yaitu Kabupaten Pamekasan dan 

Kabupaten sumenep. 
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1.3. Rumusan Masalah 

 Mengingat luasnya permasalahan yang berhubungan dengan Sistem 

Pelayanan dan Kebijakan Internal, maka dalam pembahasan ini akan dibatasi pada 

masalah - masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kegiatan kebijakan yang dijalankan KPP 

Pratama Pamekasan terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

Badan dari tahun ke tahun ? 

2. Kendala apa yang dihadapi dalam kegiatan peningkatan kepatuhan 

Wajib Pajak Badan? 

 

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat efektifitas kebijakan – kebijakan  yang dilakukan ;. 

2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala untuk peningkatan 

kepatuhan Wajib Pajak Badan tersebut, untuk selanjutnya dapat 

menjadi bahan untuk evaluasi dan perubahan yang lebih baik. 

1.4.2. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui lebih detail mengenai cara meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak Badan sehingga akan menambah penerimaan pajak secara 

signifikan. 
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2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan masukan berkaitan dengan tingkat 

efektifitas kebijakan pelayanan terhadap kepatuhan WP Badan di KPP 

Pratama Pamekasan , dan sekaligus dapat mengevaluasi dan 

memperbaiki kebijakan yang ada sehingga dapat meningkatkan 

penerimaan pajak secara signifikan. 

3. Bagi STIE Perbanas 

Menambah hubungan kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak ( 

KPP ) Pratama Pamekasan dalam bidang pendidikan dan menambah 

perbendaharaan  perpustakaan. 

 

1.5. Metode Penelitian 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini akan dibahas secara deskriptif mengenai 

kebijakan internal pelayanan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Padak Badan yang 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Pamekasan. 

 

1.6. Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar tidak terjadi salah penafsiran berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini, 

maka lingkup pembahasan dibatasi sebagai berikut :  

1. Objek yang diteliti dibatasi pada kebijakan pelayanan terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama 

Pamekasan. 

2. Subjek pajak dalam penelitian merupakan wajib pajak badan. 
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3. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama 

Pamekasan pada tahun 2012 sampai 2013. 

 

1.7. Prosedur Pengumpulan Data 

1. Metode Interview 

 Pengumpulan data melalui tanya jawab atau wawancara langsung 

dengan pegawai di bagian atau Seksi Pelayanan dan bagian atau 

Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( PDI ) dengan obyek yang 

diteliti. 

2. Metode Data Sekunder 

 Pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen – dokumen, website 

pajak, dan buku – buku yang terkait yang berasal dari Kantor 

Pelayanan Pajak  (KPP ) Pratama Pamekasan. 

  




