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ABSTRAK 

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS KINERJA PEMERIKSA DALAM 
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DAN KONTRIBUSI 

PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI 
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN 

ANITA DWI PUSPITASARI 
F3413007 

Tujuan dari studi ini adalah (1) mengetahui tingkat efektifitas kinerja 
pemeriksa pajak (2) kontribusi pemeriksaan terhadap penerimaan KPP klaten (3) 
mengetahui faktor internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan 
pemeriksaan pajak (4) mengetahui hambatan internal dan eksternal dalam 
pelaksanaan pemeriksaan pajak (5) upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi 
hambatan. 

Analisis data yang digunakan dalam studi ini yaitu dengan menggunakan 
metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh 
dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. 

Kesimpulan dari hasil studi penulis yaitu tingkat efektivitas kinerja 
pemeriksa dikatakan sangat efektif karena bisa melampaui 100% bahkan yang 
paling tinggi mencapai 370.09%, namun tidak untuk kinerja pemeriksa 
berdasarkan penyelesaikan SP2 terhadap seluruh SP2 terbukti dari tahun ke tahun 
belum ada yang mencapai 100%. Kontribusi penerimaan pemeriksaan semakin 
meningkat dari tahun 2012-2015 yaitu dari Rp 1,220,904,079 meningkat  menjadi 
Rp 12,981,512,367 karena surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang 
dibayar semakin meningkat yaitu sebesar Rp 1,175,708,469 di tahun 2012 
menjadi Rp 11,370,411,759 di tahun 2015. Pemeriksa pajak yang ahli dan 
berpengalaman merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pemeriksaan, 
namun terhambat dengan jumlah pemeriksa pajak yang tidak sebanding dengan 
SP2 secara keseluruhan. 

Saran yang dapat penulis berikan dalam studi ini yaitu sebaiknya KPP 
Pratama Klaten meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi informasi perpajakan 
kepada wajib pajak dan  perlunya menambah pegawai khususnya pemeriksa pajak 
untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemeriksa pajak.  
Kata kunci : SPT, SP2, Pemeriksaan Pajak 
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ABSTRACT 

REVIEW OF EFFECTIVENESS OF PERFORMANCE TAX AUDITORS IN 
TAX AUDITS IMPLEMENTATION AND CONTRIBUTION OF TAX 

AUDITS TO  KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN'S TAX 
REVENUE 

ANITA DWI PUSPITASARI 
F3413007 

The purpose of this study is (1) to know auditors performance effectiveness 
(2) contribution of tax audits to Kantor Pelayanan Pajak  Pratama Klaten's tax 
revenue (3) to know the internal and external factors that support the 
implementation of tax audits  (4) to determine internal and external obstacles in 
the implementation of tax audits (5) the efforts made to solve the obstacles. 

Analysis of the data used in this study is by using quantitative descriptive 
method .Collecting data in this study were obtained by interview , documentation 
and observation. 

Conclusions from the authors study is the level of auditor performance 
effectiveness said to be very effectivebecause can reach 100% moreover the most 
high reached 370.09% , but not for auditors performance based on the entire SP2 
proved year by year can’t reaches 100%. Contribution from audits revenue more 
increasing in 2012-2015 is Rp 1,220,904,079 increas to Rp 12,981,512,367  
because Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) paid increasing Rp 
1,175,708,469 in 2012 and Rp 11,370,411,759 in 2015. Auditors who are skilled 
and experienced is a supporting factor in the implementation of tax audits , but 
are constrained by the number of tax auditors are not comparable with the overall 
SP2. 

Recommend can author give to KPP Pratama Klaten is they must increase 
the extension and dissemination of tax information to taxplayers and they must 
add employees especially tax auditors to improve the effectiveness of the 
performance of tax auditors . 
keywords : SPT, SP2, Tax Audits 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Setiap perilaku kita entah baik atau buruk pasti akan dikomentari oleh orang 

lain, so always try to be your self and don’t hear what other people says about 

you  ~ Penulis 

IPK tidak akan dibawa mati namun proses untuk memperoleh IPK bisa 

menuntun kita untuk mendapatkan surga ~ Penulis 

Bertambah dewasa berarti pelan-pelan kau akan kehilangan 

senyummu...walaupun begitu tetaplah tersenyum agar kau tak kehilangan jati 

dirimu ~ Dream High 1 

Karena tidak ada jawaban yang tepat dalam hidup. Yang ada hanya proses 

untuk membuat jawaban yang tepat ~Emergency couple

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada : 

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat , 

hidayah serta karunia-Nya kepada hambamu.

2. Orang tuaku Bapak Margono dan Ibu Sri 

Pademi yang telah mendukung segala cita –

citaku, membimbing, memotivasi serta lantunan 

doa kalian yang menguatkanku selama ini

3. Kakakku tercinta yang selalu berusaha untuk 

bisa memenuhi semua keinginanku dan 

kebahagiaanku

4. Sahabat – sahabatku tercinta

5. Almamaterku, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Sebelas Maret
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik walau dengan 

segala keterbatasan. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga senantiasa 

terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para 

sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin. Tugas akhir ini 

penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul penulisan 

Laporan Tugas Akhir yang penulis ambil adalah “ TINJAUAN ATAS 

EFEKTIVITAS KINERJA PEMERIKSA DALAM PELAKSANAAN 

PEMERIKSAAN PAJAK DAN KONTRIBUSI PEMERIKSAAN PAJAK 

TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA KLATEN “.

 Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi syarat–syarat mencapai gelar 

Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2016 / 2017.  

 Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat saran, 

dorongan, bimbingan serta keterangan–keterangan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 
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2. Orang tua saya yaitu Bapak Margono dan Ibu Sri Pademi yang telah sabar 

merawatku dari kecil, membimbing, melatih, memberikan begitu banyak 
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selalu mendoakan yang terbaik untukku, memberiku kenyamanan dan 
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9. Anggota Account Representative pada seksi pengawasan dan konsultasi III 

yang telah membantu penulis dengan memberikan penjelasan yang sangat 

detail tentang awal mula dilakukannya pemeriksaan pajak. 

10. Mas Yuda selaku pegawai di seksi Pengolahan data dan Informasi yang telah 
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