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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang 

dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk 

membiayai pengeluaran negara ( Anderson W.H ) . Penerimaan pajak merupakan 

sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun 

pembangunan (Suryadi, 2006). Sedangkan penerimaan pajak menurut (Zain, 

2005), Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara. 

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat 

mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah 

satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa 

penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan 

negara.Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam 

membiayai pembangunan nasional. 

Kepatuhan pajak mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 

2010:141).Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh 

dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib 

pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan 
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penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada 

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan 

berkurang, kesadaraan teknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan 

tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut 

metode pemungutan, tarif  pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan 

sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara 

dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, 

sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141) 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis 

dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap 

faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu 

menciptakan perhatian. Dalam prakteknya sering dijumpai adanya tunggakan 

pajak dari pihak pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak 

yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak dengan sebagaimana mestinya 

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih 

tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri 

Keuangan Agus Martowardojo  dalam kunjungannya ke Medan beberapa hari 

yang lalu mengatakan bahwa Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak 

atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib 

pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat 
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Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang  dengan rasio 

SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, 

yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang 

membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya 

hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen.  Jadi jika  kita 

bandingkan dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, dimana tingkat 

kepatuhan masyarakatnya dalam membayar pajak mencapai 80 persen, maka 

persentase kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih jauh dibawah kepatuhan 

pajak masyarakat Malaysia. 

  Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang 

dilihat dari banyak perspektif. Luigi Alberto Franzoni (2000) menyebutkan 

kepatuhan atas pajak (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai 

dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat 

waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain ketidakpuasan 

masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak 

merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi. Dalam sesi 

tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan, 

masyarakat kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar, 

misalnya  masih banyaknya jalan yang rusak.  
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Penagihan pajak menggunakan surat paksa adalah salah satu sarana 

penagihan pajak, Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus 

dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat 

ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat 

keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang 

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak 

dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Siti 

Resmi, 2009). Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan 

berkesinambungan merupakan wujud law enfrocement untuk meningkatkan 

kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak (Diaz priantara, 

2012:110).Orang yang membayar pajak karena didorong oleh suatu ketakutan 

akan mendapat hukuman bila dia tidak membayar pajak, pada tingkatan 

compliance orang membayar pajak bukan dikarenakan adanya kesadaraan bahwa 

membayar pajak itu perlu bagi meningkatkan penghasilan negara, pada tingkatan 

ini orang membayar semata-mata didorong oleh rasa takut mendapat hukuman 

bila menghindari pembayaran pajak (Djamaludin ancok, 2004).  

Masalah penagihan pajak secara teknis adalah dalam hal sulitnya untuk 

mengetahui perkembangan tunggakan pajak, serta kurangnya pengawasan dalam 

pembuatan surat teguran karena harus meneliti satu per satu Wajib Pajak yang 

menyebabkan tunggakan pajak berkurang sehingga menyulitkan pengawasan 

dalam penagihan aktif. Walaupun SIP disempurnakan menjadi system  

administrasi modern dengan SI DJP belum bisa menjamin sebuah kesempurnaan, 

karena SI DJP selama ini belum Link dengan MPN. (Ernawati S : 2009). Selain 
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fenomena diatas menurut Rukhiyadin petugas salah satu KPP Bandung seksi 

Penagihan mengemukakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi dalam 

proses penagihan pajak salah satunya yaitu wajib pajak yang mempunyai 

tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya dan wajib pajak yang sudah 

tidak diketahui keberadaannya atau pindah tempat tinggal. (Rukhiyadin : 2011) 

Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak 

tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh 

Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau 

sejenisnya,kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah 

melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil 

penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan 

penyanderaan. 

Tindakan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan tidaklah harus tuntas dilakukan seluruhnya, namun urutan 

urutan tindakan hanya dilanjutkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang 

pajaknya. Misalnya saja atas suatu utang pajak telah dilakukan tindakan 

penagihan sampai dengan penyampaian Surat Paksa dan kemudian Penanggung 

Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka kegiatan penagihan 

selesai sampai pada tindakan penyampaian Surat Paksa. 

       Serangkaian tindakan penagihan pajak telah diatur dengan prosedur dan 

urutan jangka waktu yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Apabila salah satu prosedur penagihan pajak tidak dilalui sesuai 
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peraturan perundang-undangan perpajakan akan menimbulkan masalah berupa 

gugatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap 

tindakan penagihan pajak. Walaupun sesungguhnya, gugatan dari pihak Wajib 

Pajak atau Penanggung Pajak terhadap tindakan penagihan pajak yang telah 

dilakukan. 

        Direktorat Jenderal Pajak tidak akan mengganggu tindakan penagihan pajak 

tersebut, namun akan berakibat bertambahnya beban pekerjaan yang harus 

diselesaikan oleh seorang juru sita. Dengan telah diundangkannya Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), terdapat perubahan signifikan terkait 

dengan tindakan penagihan pajak menyangkut utang pajak tahun 2008 dan 

seterusnya. Sedangkan untuk utang pajak tahun 2007 dan sebelumnya masih 

berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor 16 Tahun 2000. Perubahan mendasar terkait tindakan penagihan 

adalah tentang penentuan saat jatuh tempo pembayaran utang pajak. 

Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai tax ratio 

yang optimal, dengan tax ratio Indonesia 12% termasuk paling rendah 

dibandingkan negara-negara tetangga Ini disebabkan karena banyaknya wajib 

pajak yang tidak patuh Dalam membayar pajak,Pajak terutang yang lalai dilunasi 

oleh Wajib pajak akan terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi 

mengurangi penerimaan pajak. Sehingga cenderung dapat berisiko untuk 
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berkurangnya pendapatan negara yang dapat mengakibatkan defisit APBN secara 

tidak langsung. (Fuad Rahmany : 2011). Pada tahun 2014, penerimaan pajak 

direncanakan pada kisaran jumlah Rp 1.296,40 triliun (Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2013 tentang APBN). Untuk mencapai target ini tentu bukanlah 

pekerjaan yang mudah bagi Dirjen Pajak, ditengah kapasitas kerja yang ada dan 

juga harus menghadapi tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. 

 Dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak merupakan salah 

satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak, semua 

kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur 

dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya 

sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang 

pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua 

masyarakatnya (Zain, 2005). Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar 

akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk 

membayarkan pajak kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan 

bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Zain, 2005). 

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor 

perpajakan dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh 

pada tahun 1983, dan sejak saat itulah Indonesia menganut sistem self assessment 

(Zain, 2005). Wajib pajak mendapatkan beban berat, karena harus melaporkan 

semua informasi yang relevan dalam surat pemeberitahuannya, menghitung dasar 

pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terhutang dan melunasi 
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pajak yang terutang (Zain, 2005). 

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Irman 

Herna yang mengangkat permasalahan mengenai pengaruh penagihan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan dari keterangan 

tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil 

penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul: 

 “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, peneliti bermaksud 

untuk melakukan penelitian terhadap faktor yang menurut peneliti merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh dalam penerimaan pajak, maka masalah yang 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar pengaruh kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan 

pajak pada KPP Pratama Garut. 

2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap 

penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut.. 

3. Seberapa besar penagihan pajak dengan surat paksa dan kepatuhan Wajib 

Pajak berpengaruh Terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa dan kepatuhan wajib pajak terhadap 

penerimaan pajak. 

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk Mengetahui Seberapa besar kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh 

terhadap penerimaan pajak pada Pratama Garut. 

2. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat 

paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Garut.. 

3. Untuk Mengetahui Apakah penagihan pajak dengan surat paksa dan 

kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap penerimaan pajak pada 

KPP Pratama Garut. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Dengan dilakukannya penelitian, penulis berharap agar hasil yang 

diperoleh dapat berguna bagi : 

1) Bagi Penulis 

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu 

untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran 

langsung bagaimana Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

dan kepatuhan wajib pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada KPP 

PratamaGarut.. 
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3. Bagi Peneliti lain  

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau 

pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengakaji di bidang 

atau masalah yang sama.  

4. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi bagi 

Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara 

optimal dan memberikan kepuasan bagi wajib pajak.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan dimana peneliti memperoleh dan 

mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan di Kantor Pelayanan Pajak ( 

KPP) Pratama Garut. yang beralamat di jalan  pembangunan No 224 Garut. 

 


