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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menunjang dan menjalankan pembangunan nasional tentunya 

pemerintah Indonesia membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan bersifat 

kontinu. Pemerintah Indonesia mendapatkan dana tersebut dari berbagai 

macam system pendapatan. Pemasukan terbesar negara adalah berasal dari 

sektor perpajakan. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) tahun 2010, peranan penerimaan perpajakan sudah mencapai 80% 

dari penerimaan dalam negeri.
1
 

Pajak erat hubungannya dengan pembangunan nasional. Pembayaran pajak 

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga 

negara sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar 

pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap 

warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2
 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian 

besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Maka dari itu sebelum 
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dan sesudah pengelolaann dana pajak, operasional pun dapat diberlakukan 

secara baik, adapun definisi operasional yang mesti kita ketahui yaitu 

Mekanisme atau aturan struktur untuk menjalankan suatu kegiatan dan 

didasarkan pada aturan atau sesuatu yang sesuai dan tidak menyimpang dari 

suatu norma atau kaidah. 

Adapun Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan 

pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum 

seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi 

yang mana dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang 

pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman 

bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan 

sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari 

pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. 

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara 

menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan 

pembiayaan pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi 

budgetair dari pajak. Penerimaan pajak hendaknya secara langsung dapat 

berimbas kepada pembangunan di Indonesia.
3
 

Penerimaan pajak negara cukup tinggi berdasarkan laporan Direktorat 

Jenderal Pajak Tahun, penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp.835,255 

trilyun dan tahun 2013 meningkat menjadi Rp916,299 trilyun kemudian pada 
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tahun 2014 penerimaan pajak sebesar 773,343 trilyun.
4
 Penerimaan pajak di 

Bandar Lampung juga mengalami perkembangan pada tahun 2011 diperoleh 

sebesar Rp1,2 trilyun, tahun 2012 sebesar Rp4,87 triliun.
5
 Pembangunan di 

Bandar Lampung juga tidak terlepas dari peran pajak, penerimaan pajak 

instrumen utama untuk pembangunan di Bandar Lampung. Kondisi yang ada 

dalam kegiatan perpajakan di Direktorat Jendral Pajak kantor wilayah Bandar 

Lampung yang selalu mencapai target dan secara keseluruhan perpajakan di 

Bandar Lampung terus mengalami peningkatan dalam ketaatan wajib pajak. 

Bahkan Kantor Pajak Pratama (KPP) kedaton yang semakin terus mencapai 

target. Gambaran dari perolehan pajak daerah Bandar Lampung tergambar 

dari tabel di bawah ini:  

Tabel 1.1 

Penerimaan Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar Lampung Tahun 2010-2014 

 

No Tahun Penerimaan Pajak (Rp) 

1 2010 56,627,114,786.48 

2 2011 112,602,140,715.00 

  3 2012 183,436,575,291.26 

4 2013 242,655,037332.18 

5 2014 246,167,925,212.95 

    Sumber: KPP Kota Bandar Lampung Tahun 2015 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak di 

Bandar Lampung mengalami peningkatan, idealnya peningkatan ini diikuti 
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dengan perkembangan pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan 

infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak 

(BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik 

semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin 

banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan 

ujung tombak pembangunan dalam sebuah Negara.
6
 

Menyelenggarakan kegiatan atau tugas yang didasari oleh pemungutan dan 

pengalokasian pemerintah dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mendirikan 

sebuah instansi perpajakan yang lebih dikenal dengan Direktorat Jenderal 

Pajak Instansi tersebut merupakan lembaga yang bertugas melakukan 

pembinaan, penyuluhan, pelayanan, penelitian dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan wajib pajak. Adapun kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton 

adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Kantor. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 

perpajakan yang berlaku yaitu, undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu implementasi dari 
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pembangunan yang ada di Bandar Lampung adalah terus ditingkatkannya 

pembangunan di segala bidang untuk menjadikan kota ini sebagai pusat 

perdagangan dan jasa di Provinsi Lampung. Pembangunan ini juga diharapkan 

berdampak positif bagi pemerintah dan penduduknya untuk menuju kota maju. 

Banyak pembangunan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah 

Bandar Lampung, baik dari segi infrastruktur, perhotelan, industri, serta di 

bidang pendidikan maupun kesehatan.
7
 

Beberapa fakta yang ditampilkan mengenai pajak ditampilkan penulis. 

Sebagai contoh, 78% pendapatan negara kita bersumber dari pajak, terutama 

dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB). Ketiga jenis tersebut merupakan sumber pendapatan 

pajak terbesar. Angka 78% persen dipandang belum optimal oleh pemerintah 

karena nilainya baru 13,6% dari produk domestik bruto (PDB).  Oleh karena 

itu pemerintah merencanakan terus menaikkan target penerimaan pajak hingga 

mencapai tax ratio 17-20%. 

Pada bagian lain, terdapat sebuah fakta mengenai minimnya alokasi pajak 

bagi fakir miskin. Hal ini terkait dengan terbuktinya peningkatan penerimaan 

pajak dari tahun ke tahun tidak diikuti oleh penurunan angka kemiskinan. 

Alokasi pajak untuk mengatasi kemiskinan melalui departemen sosial hanya 

16,2 triliun rupiah atau 4,1% dari APBN tahun 2005. Alokasi pajak terbesar 

sebesar 51% penerimaan pajak dialokasikan untuk membayar utang negara. 

Pada 2004 besarnya cicilan utang pemerintah adalah Rp137,9 triliun dari total 
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utang keseluruhan pemerintah sebesar Rp1.160,83 triliun. Pembayaran cicilan 

utang sebesar Rp137,9 triliun tadi setara dengan 51% penerimaan pajak 2004.
8
 

Hal ini mengakibatkan pajak belum menjadi solusi mengatasi kemiskinan, 

pajak hanya mampu menjadi sumber pendapatan negara (budgeter) semata 

untuk mendanai berbagai kebutuhan pemerintah dalam penyelenggaraan 

negara.  

Kelemahan mendasar dalam hal perpajakan di Indonesia adalah tidak 

adanya definisi tentang pajak dalam undang-undang perpajakan. Tidak 

didefinisikannya pajak berakibat pajak didefinisikan oleh semua orang. Jika 

pajak didefinisikan oleh pemungut pajak, cenderung akan dibuatnya agar 

menguntungkan pemungutnya. Ini bisa berbuah kezaliman. Bila pajak 

didefinisikan oleh pembayarnya, cenderung akan dibuat untuk kepentingan 

pembayarnya. Jika hal ini terjadi, akan tercipta hukum rimba. Wajib pajak 

kuat, kaya, berpengaruh akan berusaha menyembunyikan kekayaannya 

sementara yang lemah tidak mampu menghindar karena kelemahannya itu.
9
 

Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara 

menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan 

pembiayaan pembangunan. Persoalannya adalah apakah dalam operasional 

perpajakan di bandar lampung sudah sesuai dengan syarat dan prosedur yang 

sudah diterbitkan pada Undang-Undang yang sebagaimana mestinya. Dalam 

konteks aplikasi pengretribusian dan pendistribusian untuk pembangunan 

dimana pembangunan tersebut dibiayai dari pajak. namun disisi lain ada juga 
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penerimaan pajak yang eksistensi dan prakteknya masih menimbulkan 

kontradiksi sebagai penerimaan Negara atau tidak dan memiliki fungsi dan 

aturan yang sama.
10

  

Adanya kontradiksi tersebut tidak terlepas dari kondisi demografis 

masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya Kota Bandar Lampung yang 

memiliki masyarakat dengan mayoritas beragama Islam. Perintah wajib pajak 

bagi umat muslim juga sangat penting diperhatikan dan dikelola baik oleh 

pemerintah. Pajak menjadi persoalan yang mendalam, terkadang kurang 

pekanya masyarakat untuk membayar pajak. Adanya pemungutan pajak yang 

menjadi kewajiban seluruh warga Negara dan lebih tepatnya masyarakat 

Bandar Lampung. Mekanisme pembayaran pajak yang dilakukan seharusnya 

dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dimana bahwasannya 

sebagai warga negara yang taat pada perintah hukum yang berlaku mekanisme 

retribusi dan distribusi dapat dilakukan secara teratur. Adapun dasar wajib  

pajak bersumber dari undang-undang salah satunya adalah Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1994. 

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai warga negara 

semakin meningkat, terbukti bahwasannya pajak dapat memberikan kontribusi 

kepada pembangunan suatu daerah terutama kota Bandar Lampung. 

Pendistribusian dari sumber-sumber penerimaan pajak dapat dialokasikan 

kepada pembayaran hutang Negara  atau daerah dan pengalokasian kepada 

kebutuhan sosial yang ada didaerah tersebut. Tulisan ini hendak mengulas 
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aturan perpajakan atau operasional dalam suatu perpajakan yang ada di kantor 

Pajak Pratama kedaton di Kota Bandar Lampung.  

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan 

peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama 

melaksanakan kewajiban per pajakan untuk pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar 

pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap 

warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menyikapi kewajiban pajak 

berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pendapat di kalangan umat 

Islam dari yang setuju maupun yang tidak setuju, karena telah ada kewajiban 

pemungutan yang lainnya terhadap harta dan penghasilannya yang telah 

memenuhi syarat. Pro-kontra terkait dengan hal ini harus didudukkan pada 

proporsi yang semestinya agar terjadi mutual understanding yang membawa 

kemaslahatan bagi masa depan kesejahteraan umat Islam khususnya, dan 

bangsa Indonesia umumnya. 

Penulis memilih bahasan ini, dikarenakan penulis ingin operasional 

perpajakan yang ada di Kantor Pajak Pratama yang ada di Bandar Lampung, 

yang dimana dari retribusi atau sumber-sumber pendapatan pajak tersebut 

apakah sudah sesuai dengan aturan ketentuan berdasarkan Undang-undang 

perpajakan. Disisi lain, adanya operasional perpajakan ini apakah sudah 

membuat masyarakat sejahtera dan pengalokasiannya sudah merata kepada 

masyarakat miskin pada umumnya. Pengalokasian dana pajak yang terkadang 
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tidak sesuai dengan mekanisme, membuat masyarakat Bandar Lampung 

bertanya akan adanya pemungutan pajak yang semakin tinggi dan dimana 

bahwasannya pajak yang semakin meningkat yang menjadi beban warga 

Negara, menjadi juga dilema bagi orang-orang muslim.  

Pada hal sesungguhnya yang dapat diketahui, dengan adanya Operasional 

perpajakan yang seharusnya dapat mengatasi permasalahan dalam dunia pajak, 

agar dapat membantu pemahaman masyarakat awam terutama bagi masyarakat 

Bandar Lampung bagaimana mekanisme dalam pendistribusiannya.  

Pemerintah juga masih harus adanya sosialisasi yang baik untuk mekanisme 

pemungutan pajak dari sumber-sumber penerimaan untuk dapat dialokasikan 

sesuai dengan aturan ketentuan Undang-Undang di Indonesia, agar sesuai 

dengan operasional dalam perpajakan. Adapun dalam pembahasan ini 

mengambil penelitian di Kota Bandar Lampung tepatnya Kantor Pajak Pratama 

(KPP) Kedaton di Bandar Lampung peneliti ingin mengetahui apakah 

penerapannya sesuai dengan mekanisme dalam operasional perpajakan di 

Indonesia. 

Dalam konteks syariat Islam, setiap muslim memiliki kewajiban berkaitan 

dengan harta yang dimilikinya yaitu zakat, akan tetapi disisi lain pajak menjadi 

pemungutan yang berupa kewajiban disetiap masyarakat untuk pembangunan 

negara yang diwajibkan di khususkan juga untuk umat muslim, pemungutan 

tersebut menjadi operasional penting bagi perpajakan. Kewajiban tersebut 

sangat jelas di hukumkan dalam nilai-nilai agama yang berlandaskan pada Al 

Quran dan hadist, Hal tersebut dapat dilihat dalam Surah dibawah ini: 
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Artinya :  

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memicingkan mata terhadapnya. Dan ketauilah, bahwa Allah Maha 

Kaya Lagi Maha Terpuji”(AL-Baqarah:267).
11

 

 

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya orang-orang yang beriman 

diwajibkan menafkahkan sebagian dari hasil usahanya untuk kepentingan yang 

baik-baik dan tidak untuk dipergunakan untuk hal-hal yang buruk. Dalam 

konteks ini perpajakan dapat diposisikan sebagai salah satu sarana untuk 

menyalurkan sebagian harta yang kita peroleh untuk kepentingan yang baik 

dan bermanfaat. Untuk mengajak masyarakat agar turut berpartisipasi dalam 

menafkahkan sebagian harta mereka kepada negara, dibutuhkan pendekatan 

yang baik agar masyarakat bisa menerima ajakan untuk menyisihkan sedikit 

harta mereka bagi pembangunan negara. Oleh karena itu operasional yang 

berjalan sesuai aturan perundang-undangan dalam perpajakan sangat berperan 

penting untuk kemaslahatan umat. 
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Secara global pajak dalam pandangan Islam berarti suatu pembayaran 

yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

yang dilakukan dalam hal menyelenggarakan jasa-jasa untuk kepentingan 

bersama atau umum. Pajak dalam sistem ekonomi Islam harus memenuhi 

empat unsur yaitu harus adanya nash (Alquran dan Hadits) yang 

memerintahkan setiap sumber dan pemungutannya, adanya pemisahan sumber 

penerimaan kaum muslim dan non muslim, sistem pemungutan pajak harus 

menjamin bahwa harus adanya golongan kaya dan golongan makmur yang 

mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama, adanya tuntutan 

kemaslahatan umum.
12

 

Aplikasi pajak menurut perspektif ekonomi Islam harus didasarkan pada 

asas yang jauh dari kedzoliman. Muhammad Washito Abu Fawas menjelaskan 

beberapa syarat tersebut adalah bahwa 1). Benar – benar harta itu dibutuhkan 

dan tak ada sumber lain. Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang 

benar–benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh, 2). 

Pemungutan Pajak yang Adil. 3). Pajak hendaknya dipergunakan untuk 

membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. 4). 

Persetujuan para ahli/cendikiawan yang berakhlak. Kepala negara, wakilnya, 

gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk 

mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan 

dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendikiawan dalam masyarakat. 

Pemerintah dan DPR/DPRD harus memperhatikan syarat-syarat pemungutan 
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pajak yang telah dirumuskan ulama, demi terwujudnya keadilan dan hilangnya 

kezaliman dalam masyarakat yang sampai saat ini masih perlu kajian 

mendalam.
13

  Dalam hal ini operasional Perpajakan menjadi tuntunan bagi para 

pekerja dan penikmat pajak untuk kemaslahatan umat. Disisi lain operasional 

perpajakan dengan diterapkannya dengan baik, dapat membawa perpajakan di 

Indonesia  tertata secara rapih dan membuat masyarakat merasa nyaman 

dengan adanya operasional pajak yang sesuai dengan Undang-undang terutama 

bagi umat muslim yang memiliki kewajiban dua pemungutan. 

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang menjelaskan bahwa dalam 

operasional pajak belum disosialisasikan secara maksimal. Kepatuhan wajib 

pajak masih rendah karena tidak memahami secara jelas mekanisme pajak 

yang sudah menjadi kewajibannya, sementara disisi lain, masyarakat yang 

secara demografis didominasi oleh umat muslim memiliki kewajiban 

pemungutan lainnya, sebagai fardhu 'ain. Operasional perpajakan yang 

dimana terdapat sumber-sumber dan aturannya dalam peretribusian dan 

distribusi di Indonesia masih tidak sesuai dengan pengaplikasiannya yang 

perlu dicari titik temu. Oleh karenanya Operasional perpajakan menurut 

perspektif ekonomi Islam harus didasarkan pada asas yang jauh dari 

kedzoliman sebagaimana aturan-aturan pajak yang sudah ditetapkan dan 
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diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanyaan penelitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana Operasional Perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton 

Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana Pengelolaan perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton 

Bandar Lampung  dipandang dengan perspektif ekonomi Islam ? 

. 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan paparan uraian yang terdapat pada rumusan masalah di 

atas maka menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mendeskripsikan Operasional perpajakan di Kantor Pajak 

Pratama Kedaton Bandar Lampung. 

b) Untuk menganalisis Pengelolaan perpajakan di Kantor Pajak Pratama 

Kedaton Bandar Lampung dipandang dengan  perspektif ekonomi 

Islam 

2. Manfaat Penelitian  

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu : 

a) Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan kajian lebih lanjut para 

akademisi praktisi dan masyarakat serta diharapkan dapat memberi 
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manfaat guna menambah hansanah ilmu ekonomi islam secara umum 

dan prekonomian pemerintahan secara khusus di Indonesia. 

b) Manfaat praktis 

1) Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi pemerintahan yang 

berada di bidang perpajakan untuk memahami pengaturan 

mekanisme dalam operasional perpajakan serta dapat 

melaksanakan aturan-aturan perpajakan kepada masyarakat sesuai 

dengan aturan Undang-Undang di Indonesia.  

2) Sebagai kajian bagi para akademisi dan praktisi yang dapat 

mengambil poin atau modul pembelajaran dari tesis ini dan 

diharapkan dalam Operasional Perpajakan di pemerintahan ini 

dapat berjalan dengan prosedur yang ada. 

 

D.  Sistematika Pembahasan 

Hasil Penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian 

disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang Latar Belakang; Perumusan 

Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.  

Adanya pendahuluan diperlukan lanjutan kajian penelitian terdahulu dan 

kerangka teori yang dapat di jelaskan di bab II. 

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, berisi kajian 

penelitian terdahulu yang memuat keterangan-ketrangan dari penelitian 
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sejenis yang telah dilakuakan sebelumnya seperti tesis, laporan penelitian, 

dan jurnal hasil penelitian; Kerangka Teori, yang menjabarkan mengenai 

definisi, manafaat, dan jenis tentang  Perpajakan, selanjutnya membahas 

tentang Mekanisme Perpajakan, selanjutnya diteruskan dengan 

Operasional Perpajakan di Indonesia, dan yang terakhir mengenai 

Prinsip-prinsip perpajakan dalam Islam... Di jelaskan dalam sebuah 

kerangka teori yang menjabarkan bagaimana operasional perpajakan yang 

berjalan sesuai konsep. 

Bab III Metode Penelitian, berisi motede penelitian yang relavan dengan 

judul tesis, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang meliputi 

jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data 

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian, berisi hasil penelitian tentang 

analisis Operasional Perpajakan di Kantor Pajak Pratama Kedaton Bandar 

Lampung  sebagai kinerja dan mekanisme yang berjalan  sesuai dengan 

aturan Undang-undang, yang meliputi latar belakang sejarah dan keadaan 

geografis KPP Kedaton, latar belakang lahirnya konsep Operasional 

Perpajakan pada KPP Kedaton dan penerapan Operasional Perpajakan 

pada KPP Kedaton yang bersangkutan, keefektifan berlakunya konsep 

Operasional Perpajakan dalam menangani permasalahan-permasalahan 

sosial yang ada, dan lain-lain. 
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Bab V Penutup, berisi tentang Kesimpulan dari Pembahasan yang telah 

diuraikan, dan Saran berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam 

penelitian. 




