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ABSTRAKSI 

Peningkatan Produk. Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya merupakan 
titik terang meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menuju keberhasilan 
pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Salah satu faktor 
yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam dan 
yang berperan besar adalah sektor migas. Namun mulai tahun anggaran 
1993/1994 sektor migas mulai mengalami penurunan yang relatif besar, sebingga 
menuntut pemerintah untuk. berusaha menggali sektor lainnya dan dalam hal ini 
adalah dari sektor pajak. Pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap 
penerimaan dalam negeri yaitu lebih dari 50%. Sektor pajak yang memberikan 
kontribusi terbesar adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan yang kedua adalah Pajak 
Pertambahan Nilai (pPN). Namun pada kenyataannya, rasio penerimaan pajak di 
Indonesia masih relatifkecil yaitu antara 10-12%. 

Dari tahun ke tahun penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) hampir selalu 
mengalami kenaikkan tetapi masih belum dapat memenuhi target yang telah di 
tetapkan dan masih kurang sesuai dengan potensi yang yang ada. Demikian juga 
yang terjadi di kota Surabaya, potensi dari Pajak Penghasilan (pPb) yang dimiliki 
oleh kota Surabaya relatif besar dilihat dari semakin bertambahnya jumlah Wajib 
Pajak setiap tahunnya, tetapi di sisi lain jumlah tunggakan Pajak Penghasilan 
(PPh) juga mengalami kenaikkan. Hal tersebut disebabkan oleh kendala di dalam 
kegiatan penagihan dimana Wajib Pajak sulit untuk. ditemui dan sering terjadinya 
konflik antara aparat dan Wajib Pajak karena Wajib Pajak berusaha 
meminimalkan pembayaran pajak. 

Kendala lain yang dihadapi adalah dalam hal pemeriksaan pajak, yaitu 
ketidaksukaan Wajib Pajak untuk. diadakan pemeriksaan sehingga seringkali 
terjadi kompromi antara aparat dan Wajib Pajak untuk. dapat saling 
menguntungkan. Hal tersebut juga menunjukkan bagaimana mentalitas aparat 
perpajaka. Tetapi di sisi lain sangat merugikan negara terutama pemerintah kota 
Surabaya sebab dari ketiga macam pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Lainnya dan PIB hanya Pajak Penghasi1an 
yang memberikan kontribusi kepada penrimaan kota Surabaya dan lainnya 
disetorkan ke pemerintah pusat. Dari permasalahan yang ada di dalam aktivitas 
perpajakan maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu seberapa besar 
pengaruh sistem penagihan pajak, manajemen pemeriksaan pajak, dan budaya 
organisasi terhadap optimalisasi penerimaan Pajak Penghasilan di kota Surabaya. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian survai 
yaitu penelitian yang menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data pokok. 
Dan bentuk pertanyaan/item yang digunakan dalam penelitian ini bersifat tertutup 
(kuantitatit) dan untuk. menguji konsistensi informan dilakukan wawancara. 
Tehnik penarikan informan yang digunakan adalah purposive yang ditarik dengan 
sengaja. Dan tehnik pengumpulan datanya adalah dengan tiga cara yaitu : 
menghimpun data primer, pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian dan dokumentasi, dan pengumpulan data dengan cara 
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