
BABI 

PENDAIIULUAN 

A. Latar Bclnkang Masalah 

Pembangunan Nasional adalah kegiman yang bcrlangsung terus mcncrus 

dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mcnmgkatkan kesejahtcraan rakyat, 

boik material mnupun spiritual. Usaho untuk mencapa• tujuan terscbut adolah 

dengan meoggali sumber dana yang bc:rasal dari dalam negcri. Salah satu sumbcr 

dana tersebut adalah dari pencnmaan pajak. 

Pajak Penghasilan merupakan jcnis pajak yang mcnyumbang pcncnmann 

pajak tcrbesar Pajak Penghasilan dipungut oleh 'legara atas penghasJian WajJb 

Pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pcmbayaran lain dengan 

Mma dan dalnm bentuk apapun schubungan dengan pekcrjaan atau jabatan Pajak 

Penghasilan pasnl 22 dipungut, d1sctor dan dil3porkan olch bendaharawan 

pcmerintah, badan, dan penyclcnggara kcgiatan. 

Pembayar.ln Pajak Penghasilan pasal 22 harus d1lnkukan pcngawasan, 

agar pcmbayaran yang dilakukan sesuai dengan potcnsi pcncrimaan pojak. 

Pengawasan yang dilakukan melalui pcngawasan ckstcrn don pengawasan intern. 

Pengawasan ekstern dilakuk:m melalu1 pemenksaan SPT, dunana 

pcmeriksaan dllukuknn terhadap pcrcdaran usaha atau jasa Wajib Pajak. 

Scdangkan pengawasan intern dilakukan terhadap Sural Setoran Pajak yang 

d1laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan rnencocokkan jumlah paJak yang 

masuk ke kas negara. 
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Jika tidak d1lakukan pengawasan, dapat dipastikan akan mcngurang• 

penenmaan pajak, scbab Wajib Pajak akan scsukn hati dalam mclakukan 

penyetoran pajak. 

Undang-undang mengena1 p3Jak ini diatur d3l3m UU �o 7 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah tcrakh1r dcngan UU No. 36 Tahun 2008. Oleh karena 

itu d1perlukan suatu pcm3haman yang baik lerhad3p 1313 cara pcnghllungan Pajak 

Penghasilan Pasal 22. 

Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terstruktur dcngan baik 

dilakukan unluk menghmdari kesalah3n prosedur d3lam penenman dokumen 

maupun perhitungan Pajak Penghasilun Pasal 22. Pcngawasan tcrscbut dilakukan 

guna mencegah hilangny3 potcnsi pcnerimnan neg3ra yang berasal dari Pajak 

Penghas1lan Pasal 22. 

Bcrdasarkan keterangan di ntas maka penults tcrtarik mcmliih judul : 

·• Pengawasao Pajak Penghasilan Pasnl 22 Terhadap Proscdur Pajak Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama J\lcdan Timur" 

B. Rumusan Masalah 

Dari Jatar bclakang masalah yang tclah dikcmukakan scbclumnya, 

pcneliti mcmbuat scbuah rumusan masalah yang akan akan ditcliti, yaitu: 

"Apakah Pengawasan PaJak Penghas1lan Pasal 22 P3d3 Kantor Pclayanan Pajak 

Pratama Medan Timur mcmiliki pcngaruh tcrhadap pclaksanaan proscdur pajak ?'' 
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C. Tujuan Pcoelitian 

Adapun lUJuan dari penehuan mi adalah mcneliti sejauh mana pengaruh 

pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 terhadap pemenuhan prosedur pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama !\lcdan Timur . 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penclitian int adalah : 

I. Mcnambah wawasan pengetahuan pcnulis mengcnai pengawasan Pajak 

Penghasilan Pasal 22. 

2. MenJadt bahan cvaluasi atas pclaksanaan pcngawasan pajak untuk kc 

depannya khususnya dt Kantor Pdayanan PaJak Pratama Medan Timur. 

3. Mcmberikan inforrnast tentang Tata Cora Pengawa�an mas Papk Pcnghasilan 

(PPh) Pasal 22 yang tltterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan 

Timur. 
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