
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Latar belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam maupun 

manusia, potensi kedua hal tersebut sangat berpengaruh atas aktifitas kegiatan 

ekonomi negara yang bergerak di berbagai bidang, salah satunya adalah aktifitas 

di bidang perpajakan yang sangat berperan sebagai pendapatan negara. Pajak 

merupakan sumber penghasilan yang sangat kompeten di Indonesia. Baik 

bersumber dari pendapatan daerah berupa pajak hotel, pajak restaurant, pajak 

hiburan dan retribusi maupun pendapatan pajak pusat berupa pajak yang diterima 

dari tiap-tiap daerah, pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), 

pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak penjualan atas barang mewah 

(PPnBM). 

Pendapatan negara ini tentunya akan dikelola untuk biaya pembangunan 

daerah atau negara, biaya belanja dan biaya lainnya oleh pihak yang berwenang 

dan diharapkan agar penerimaan tersebut dapat dtransparansikan kepada publik 

karena kedudukan mereka yang berperan terhadap sumber penerimaan pajak dan 

digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. 

Kekuatan hukum dinyatakan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 

tentang penagihan pajak surat paksa yang merevisi Undang-Undang lama No. 19 

Tahun 1997. Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa ini mengatur 

tentang tindakan penagihan yang meliputi pemberitahuan surat teguran, 

pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan pelelangan yang dilaksanakan oleh 

juru sita pajak. Dalam undang-undang ini surat paksa mempunyai kekuatan 

eksekutorial dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat 

paksa langsung dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti sampai pelelangan barang 

penunggak pajak tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan 

banding. 



Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul: TINJAUAN 

ATAS PROSEDUR PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP 

PIUTANG PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA 

BANDUNG TEGALLEGA.

  

1.2  Identifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah-masalah 

yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dapat diidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana prosedur penerbitan surat paksa terhadap piutang pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

2) Bagaimana pelaksanaan penagihan dengan surat paksa atas kepatuhan 

wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

3) Kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam prosedur penerbitan surat 

paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.  

1.3  Maksud dan Tujuan Penulisan 

Maksud dari penulisan ini adalah untuk memperoleh dan memanfaatkan 

data yang dipergunakan dan mengetahui permasalahan wajib pajak atas kewajiban 

perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui prosedur penerbitan surat paksa terhadap piutang pajak 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

2) Untuk mengetahui pelaksanaan penagihan dengan surat paksa atas 

kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat dalam prosedur 

penerbitan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.   



1.4  Kegunaan Penelitian 

Melalui penelitian yang dilakukan penulis diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) Bagi Penulis 

a. Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan penagihan 

pajak serta sebagai bahan perbandingan antara teori dengan 

pelaksanaan sebenarnya. 

b. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. 

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan khususnya 

bagi pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan penagihan pajak 

yang diterapkan perusahaan. 

3) Bagi Pihak Pembaca 

Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan bagi peneliti yang akan 

mengambil topik yang sama serta tambahan dalam memahami ilmu 

pengetahuan.  

1.5  Metodologi Tugas Akhir 

Adapun teknik penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun laporan 

tugas akhir ini: 

1) Penelitian Lapangan (field research) 

a. Wawancara 

Melakukan komunikasi langsung dengan pihak yang berkepentingan 

untuk mengamati masalah yang dihadapi penulis. 

b. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung semua aktifitas yang terjadi 

dalam perusahaan disesuaikan dengan hasil wawancara dan informasi 

yang diperoleh. 

2) Penelitian Kepustakaan (library research) 

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menggunakan literatur yang 

berkaitan dengan pokok permasaalahan sehingga dapat diperoleh dasar-



dasar teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini akan lebih terarah karena 

berdasarkan teori sehingga landasan pemecahan permasalahan.  

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja 

praktik pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi 

di jln. Soekarno-Hatta no.216 Tegallega Bandung. Waktu penelitian dimulai pada 

tanggal 20 November 2009 sampai 20 Desember 2009.                       


