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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak 

 Pengertian pajak menurut beberapa ahli diantaranya menurut Djajadiningrat 

dalam Sari (2013:33) mendefinisikan pajak adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan 
negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi 
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 
dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung.” 
 
Menurut Anderson dalam Sari (2013:33) mendefinisikan pajak adalah 

sebagai berikut : 

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang 

dibebankan pada pendapatan kekayaan sesorang yang diutamakan untuk 

membiayai pengeluaran negara.” 

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak adalah 

sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrasepsi) 
yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum.” 
 

 Berdasarkan definisi dan penjelasan tersebut Mardiasmo (2011:1) menarik 

beberapa kesimpulan mengenai unsur-unsur pajak, yaitu sebagai berikut : 
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1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah 

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan 

ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya 

kontrasepsi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki beberapa fungsi dalam 

kehidupan negara dan masyarakat, yaitu sebagai berikut : 

1. Fungsi Budgetair 

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 
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c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

2.1.1.3 Subjek Pajak 

 Pajak memiliki standarisasi persyaratan dalam menentukan subjek pajaknya 

dalam pelaksanaan fungsinya. Subjek pajak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, 

subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengertian dan penjabaran 

subjek pajak dalam negeri dan luar negeri yang dijabarkan berdasarkan Pasal 2 

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan adalah: 

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah : 

a. 1) Orang pribadi; 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak; 

b. Badan; 

c. Bentuk usaha tetap. 

(2) Subjek pajak yang terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak 

luar negeri. 

(3) Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam 



12 
 

 
 

suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di Indonesia;  

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang–

undangan; 

2) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; 

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah; 

4) dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak 

(4) Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap 

di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam 



13 
 

 
 

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

(5) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa : 

a. Tempat kedudukan manajemen 

b. Cabang perusahaan 

c. Kantor perwakilan 

d. Gedung kantor 

e. Pabrik 

f. Bengkel 

g. Gudang 

h. Ruang untuk promosi dan penjualan 

i. Pertambangan dan penggalian sumber alam 

j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi 

k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan 

l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan 
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m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, 

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan. 

n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya 

tidak bebas. 

o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi 

atau menanggung risiko di Indonesia; dan 

p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, 

disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk 

menjalankan kegiatan usaha melalui internet. 

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. 

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak 

Dalam memungut pajak dikenal tiga sistem penggolongan pemungutan 

yang dapat digunakan, menurut Resmi (2008:11) tiga kelompok sistem 

pemungutan tersebut, yaitu sebagai berikut : 

a. Official Assessment System 

Sistem ini memberi kewenangan kepada aparatur perpajakan untuk 

menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai 

dengan perundang-undangan yang berlaku. 
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b. Self Assessment System 

Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, 

melaporkan, serta menyampaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c. With Holding System 

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh 

wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 

pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2.1.2.1 Self Assessment System 

Sistem pemungutan perpajakan yang dianut oleh negara Indonesia adalah 

self assessment system. Sistem ini mewajibkan kepada wajib pajaknya untuk 

bertanggung jawab atas segala pembukuan atau pencatatan yangdiperlukan untuk 

menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam surat 

pemberitahuan pajak (SPT). Dengan diterapkannya self assessment system wajib 

pajak diharuskan untuk menetapkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan 

caramengalikan tarif orisinil dengan dasar pengenaan pajaknya, kemudian 

memperhitungkan besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan (Sari, 

2013:94) 

2.1.2.2 Ciri ciri Self Assesment System 

Menurut Kurnia (2010:102) Ciri-ciri self assesment system adalah sebagai 

berikut: 

1. Wajib pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
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2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban 

perpajakannya sendiri. 

3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, 

penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan 

bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi 

pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. 

Menurut Suandy (2002:95), dalam rangka melaksanakan Self assessment 

system ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan 

dari pelaksanaan sistem pemungutan ini yaitu : 

1. Kesadaran Wajib Pajak (Tax Consciousnessi) 

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya 

melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung 

membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. 

2. Kejujuran Wajib Pajak 

Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan 

sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam 

sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah 

pajak yang terutangnya. 

3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (Tax Mindedness) 

Tax mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan 

kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan 

keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya. 
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4. Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline) 

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 

Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi wajib pajak. 

Konsekuensi yang timbul oleh self assessment system ini, wajib pajak diwajibkan 

untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang 

dilakukan sendiri oleh wajib pajak tersebut. Sarana perhitungan, pelaporan, serta 

penyetoran tersebut (Gunadi, 2002:33), yaitu sebagai berikut : 

1. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 

Ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP). 

2. Surat Setoran Pajak (SSP) 

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara 

atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

3. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 
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4. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang digunakan untuk 

menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar 

tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil. 

5. Surat Keputusan Pembetulan  

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam 

surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. 

6. Surat Keputusan Keberatan 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungut oleh pihak 

ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

2.1.3 Kewajiban Fiskus dan Kewajiban Wajib Pajak 

Menurut Munawir (2003:4) kewajiban fiskus dan wajib pajak adalah 

sebagai berikut: 

1.  Kewajiban Fiskus 

a. Menerbitkan nomor pokok wajib pajak dalam jangka waktu tiga hari 

setelah formulir pendaftaran diterima secara lengkap. 

b. Menerbitkan surat keputusan lebih bayar (SKPLB) dalam waktu 12 (dua 

belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan. 

c. Menerbitkan surat keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak 

dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk penundaan/angsuran SKPKB, SKPKBT 
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dan SPT sedangkan untuk pengurangan angsuran dalam waktu 10 

(sepuluh) hari. 

d. Memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak 

dalam 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan keberatan. 

e. Memberikan keputusan atas pengurangan atau penghapusan bunga, denda 

dan kenaikan atau sanksi administrasi lainnya maupun pengurangan atau 

pembatalan ketetapan pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal 

penerimaan permohonan. 

f. Merahasiakan data atau informasi mengenai diri atau perusahaan wajib 

pajak yang telah disampaikan kepadanya. 

2.  Kewajiban Wajib Pajak 

a. Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib 

pajak. 

b. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. 

c. Menghitung dan membayar pajaknya dengan benar 

d. Mengisi dan memasukan surat pemberitahuan (masa dan tahunan) tepat 

pada waktunya. 

e. Jika diperiksa harus memberikan keterangan yang diperlukan, 

memperlihatkan/meminjamkan pembukuan/pencatatan dan memberikan 

bantuan guna kelancaran pemeriksaan termasuk memasuki ruangan, 

ruang/tempat yang diperlukan. 
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2.1.4 Utang Pajak 

Menurut Pasal 1 Angka 8 Udang-Undang Penagihan Pajak mendefinisikan 

utang pajak adalah sebagai berikut : 

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.” 

 
2.1.4.1 Timbulnya Utang pajak 

Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang 

pajak (saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu sebagai berikut : 

1. Ajaran Materil 

Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak 

karena suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. 

Ajaran ini konsisten dengan penerapan self assessment sistem. 

2. Ajaran Formil 

Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 

dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini 

konsisten dengan penerapan official assessment sistem. 

 
2.1.4.2  Berakhirnya Utang Pajak 

Menurut Suandy (2008:126) utang pajak akan berakhir atau terhapus 

apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 
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1. Pembayaran 

Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat 

setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak 

dapat dilakukan di Kantor kas negara, kantor pos dan giro atau di bank 

persepsi. 

2. Kompensasi 

Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa 

kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat 

dikompensasikan pada masa/tahun pajak berikutnya maupun 

dikompensasikan dengan pajak lainnya yang terutang. 

3. Daluwarsa 

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk 

memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka 

diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. 

4. Penghapusan utang 

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang 

bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihakpihak 

yang berwenang 

5. Pembebasan 

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena 

ditiadakan. Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman 
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modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka 

waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu. 

2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat 

dikelompokkan menjadi :  

1. Perlawanan Pasif  

Masyarakat tidak bersedia memenuhi keajiban perpajakannya sebagaimana 

mestinya, yang dapat disebabkan antara lain:  

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat  

2. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat  

3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik  

2. Perlawanan Aktif  

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. 

Bentuknya antara lain :  

1) Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar undang–undang  

2) Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melangar 

undang–undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat 

terdapat keengganan memnuhi kewajiban perpajakannya.  
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2.1.6 Penagihan Pajak 

2.1.6.1 Pengertian Penagihan Pajak 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, yang dimaksud dengan penagihan pajak 

adalah sebagai berikut : 

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, menjual barang yang telah disita.” 

 
2.1.6.2 Dasar Penagihan Pajak 

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan 

ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan, bahwa surat ketepatan maupun surat keputusan yang 

menjadi dasar penagihan pajak seperti berikut ini : 

1. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan 

jumlah yang masih harus dibayar. 
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3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 

ditetapkan. 

4. Surat Keputusan Pembetulan 

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan 

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat 

dalam surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan keberatan, 

surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan 

penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan 

pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan 

pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan 

pemberian imbalan bunga. 

5. Surat Keputusan Keberatan 

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

6. Putusan Banding 

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. 

 

 



25 
 

 
 

2.1.6.3 Tindakan Penagihan Pajak  

Menurut Suhartono dan Ilyas (2010:80) proses penagihan pajak yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Proses Penagihan Pajak 

Urutan Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 
Kegiatan Dasar Hukum 

1 Penerbitan Surat 
Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat  
lain yang sejenis 

7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 
tempo utang pajak 
penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajaknya  
  
 

Pasal 8 s.d 11 
Permenkeu Nomor 
24/PMK.03/2008  
 

2 Penerbitan Surat Paksa  
 

Sudah lewat 21 (dua puluh 
satu) hari sejak diterbitkanya 
surat teguran/surat 
peringatan dan penanggung 
pajak tidak melunasi utang 
pajak  
 

Pasal 7 UU Nomor 
19/2000 dan Pasal 15 
s.d 23 Peraturan 
Menteri Keuangan 
Nomor 24 
/PMK.03/2008  
 

3 Penerbitan surat 
perintah melaksanakan 
penyitaan  

 

Setelah lewat 2x24 jam 
suratpaksa diberitahukan 
kepada penanggung pajak 
dan utang pajak belum 
dilunasi  

Pasal 12 UU Nomor 
19/2000  
 

4 Pengumuman lelang  
 

setelah lewat waktu 14 hari 
sejak tanggal pelaksanaan 
penyitaan dan penanggung 
pajak tidak melunasi utang 
pajak  

Pasal 26 Peraturan 
Menteri Keuangan  
Nomor 
24/PMK.03.2008  
 

5 Penjualan/pelelangan 
barang sitaan  
 

Setelah lewat waktu 14 
(empat belas) hari sejak 
pengumuman lelang dan 
penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajaknya  
 

Pasal 26 UU Nomor 
19/2000 dan Pasal 28 
Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 
24/PMK.03.2008  
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2.1.7  Surat Teguran 

2.1.7.1 Penerbitan Surat Teguran 

Dalam buku KUP Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan 

menerbitkan Surat Teguran oleh Dirjen Pajak. Keputusan Dirjen Pajak yang 

menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak 

mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak 

tidak menepati keputusan tersebut. Penerbitan surat teguran harus dilakukan 

dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak karena upaya hukum 

keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan 

tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian 

atau seluruhnya atas SKPKB/SKPKBT dalam pembahasan akhir, adalah sebagai 

berikut:  

1. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah 

pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan ternyata tidak 

mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan 

tersebut, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 

tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan 

keberatan 3(tiga) bulan sejak diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena 

dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan 

permohonan keberatan. 

2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah 

pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya 

permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat 
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teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan 

banding Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3(tiga) bulan 

sejak diterbitkannya Surat Keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT 

karena 27 dalam jangka waktu tersebut wajib pajak masih mempunyai hak 

mengajukan permohonan banding.  

3. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak 

yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan 

wajib pajak mengajukan:  

a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, Surat Teguran 

disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

berdasarkan keputusan keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan 

adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).  

b. Permohonan banding atas keputusan keberatan sehubungan dengan 

SKPKB/SKPKBT,Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari 

sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo 

putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 

putusan tersebut).  

4. Dalam hal wajib pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar 

dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat teguran disampaikan 

setelah 7(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah 

tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT). 
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5. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas 

SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7(tujuh) hari sejak 

tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.  

Surat teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang pajak bumi dan 

bangunan dan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana 

tercantum dalam STP PBB, SKBKB, SKBKBT, atau surat keputusan pembetulan, 

surat keputusan keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak 

yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada wajib pajak setelah 7(tujuh) 

hari sejak tanggal jatuh tempo. 

2.1.8  Penagihan Pajak Dengan Surat paksa  

2.1.8.1 Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (PPSP)  

Menurut Fidel (2010:47) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa yaitu :  

1. Falsafah Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 

No.19/2000  

a) Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya 

dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang 

merupakan objek pajak  

b) Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya  

c) Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan  

2. Tujuan Perubahan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa No.19/2000  
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a) Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan 

jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan 

penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa  

b) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi 

strategis dalam peningkatan penerimaan pajak  

c) Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan 

berkesinambungan merupakan wujud lawan enfercoment untuk 

meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi 

wajib pajak  

d) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak 

maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.  

3. Hal–hal yang menjadi perhatian pada Undang-Undang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa No.19/2000  

a) Mempertegaskan proses pelaksanaan penagihan pajak dengan 

menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan 

dan surat lain yang sejenisnya sebelum surat paksa dilaksanakan  

b) Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif  

c) Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, 

pemegang saham, pemilik modal  

d) Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan 

dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak  

e) Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang  
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f) Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas 

prosentase tertentu dari hasil penjualan  

g) Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding 

oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan 

penagihan pajak  

h) Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi 

batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa 

dalam rangka efisiensi  

i) Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan 

permulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan  

j) Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja 

mencegah, menghalang–halangi atau menggagalkan pelaksanaan 

penagihan pajak  

 
2.1.8.2 Pelaksanaan Surat Paksa  

Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan 

pajak yang dilakukan setelah penerbitan surat teguran/surat peringatan atau 

sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat 

Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.  

 
2.1.8.3 Penerbitan Surat Paksa  

Menurut Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa diterbitkan apabila :  
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1. Penanggung pajak tidak melunais utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 

tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis  

2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika 

dan sekaligus  

3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak  

 
2.1.8.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa  

Tata cara pemberitahuan surat paksa diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) 

Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu pemberitahuan Surat 

Paksa dilakukan oeh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa 

kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara. 

2.1.9 Daluwarsa Penagihan  

UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk 

melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang 

ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi 

daluwarsa. 

 
2.1.9.1 Jangka Waktu Hak Penagihan  

Pasal 22 Undang-Undang KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan 

penagiha pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, 

daluwarsa setelah malampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:  
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1. Surat Tagihan Pajak  

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar  

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan  

4. Surat Keputusan Pembetulan  

5. Surat Keputusan Keberatan  

6. Putusan Banding  

7. Putusan Peninjauan Kembali  

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak surat tagihan 

pajak dan surat ketetapan pajak diterbitkan. Dalam hal wajib pajak mengajukan 

permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsa 

penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan 

pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan 

kembali.  

 
2.1.9.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak  

Menurut Pasal 22 Undang-Undang KUP, daluwarsa penagihan pajak 

tertangguh apabila:  

1. Diterbitkan surat paksa  

2. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak 

langsung  

3. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak 

kurang bayar tambahan  

4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan  



33 
 

 
 

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) 

tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas. 

2.1.10 Penerimaan Pajak 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perpajakan adalah semua 

penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan 

internasional. Menurut Waluyo dan Wirawan (2010:5) dari sudut pandang 

ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk 

mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor 

penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang 

keuangan, pajak juga dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam 

penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara 

tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi 

lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. 

 Upaya memaksimalkan penghimpunan pajak negara dapat dilakukan 

melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang perpajakan. 

Ekstensifikasi merupakan upaya untuk menambah atau memperluas subyek pajak 

maupun obyek pajak. Indikatornya adalah ketika nominal rupiah pajak yang 

terhimpun diikuti oleh peningkatan jumlah wajib pajak. Intensifikasi dilakukan 

dengan upaya meningkatkan terhimpunnya pajak dari subyek pajak dan obyek 

pajak yang telah ada. Indikatornya adalah peningkatan nominal rupiah penerimaan 

pajak tanpa selalu diikuti penambahan jumlah subyek atau obyek pajak. 
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Faktor-faktor yang sangat berperan dalam menjamin oplimalisasi 

pemasukan dana pemungutan pajak ke kas negara (Devano dan Rahayu, 2006:26), 

yaitu sebagai berikut : 

1. Kejelasan dan keputusan Perundang-undangan dalam bidang Perpajakan. 

Secara formal, pajak lama dipungut berdasarkan undang-undang demi 

tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak. Undang-undang harus jelas, 

sederhana, dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh wajib 

pajak. Timbulnya perbedaan tafsiran mengenai pemungutan pajak akan 

berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Hal ini juga 

akan menyebabkan pembayaran pajak merasa bahwa sistem pemungutan 

sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar 

pajak. 

2. Tingkat Intelektual Masyarakat  

Sejak tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self 

assessment system. Prinsip ini member kepercayaan penuh kepada 

pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang 

perpajakan. Dalam hal ini pembayar pajak mengisi sendiri surat 

pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir 

tahun pajak yang selanjutnya fiskus akan melakukan penelitian dan 

pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. 

Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami 

peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat 

melakukan administrasi perpajakan dengan benar. Untuk itu, intelektualitas 
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menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan 

mau memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, 

semuanya itu hanya dapat terjadi apabila memang undang-undang itu 

sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan 

persepsi. 

3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak) 

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan 

optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang 

berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan 

bermoral tinggi. 

4. Sistem administrasi Perpajakan yang Tepat 

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga 

dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. 

 Selain pemungutan pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pajak 

dilakukan juga penagihan atas tunggakan pajak. Sebagaimana telah diatur dalam 

Surat Edaran Dirjen Pajak mengenai indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung 

dengan jumlah piutang pajak awal tahun. Setiap KPP menyampaikan laporan IKU 

setiap triwulan. 

 
2.2 Kerangka Pemikiran  

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di 

Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu  Indonesia menganut sistem 

perpajakan self assessment system  dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk 
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menghitung pajaknya sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh 

kepatuhan sukarela wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. 

Mereka menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya 

sendiri. pajak yang disetor oleh wajib pajak tersebut dianggap benar, sampai 

pemerintah membuktikannya salah (Sultoni, 2013). 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan menyatakan wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. 

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan 

meningkatnya kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. 

bentuk penagihan pajak 

Menurut Suandy (2011:169) menjelaskan penagihan pajak dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif 

dilakukan dengan menggunakan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang 

bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan 

yang menyebabkan pajak terutang lebih besar, surat keputusan keberatan yang 

menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang 

menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Penagihan pajak aktif 

merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan 
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ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat 

ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan 

pelaksanaan lelang. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa yaitu surat peringatan atau surat lain 

yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau 

memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Sedangkan 

surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan 

pajak. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat apabila jumlah utang pajak tidak 

dilunasi setelah 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran dan disampaikan 

langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak.” 

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, mendefinisikan 

penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak 

dalam negeri dan pajak perdagangan nasional. Menurut Waluyo dan Ilyas (2010:5) 

dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan 

untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Sedangkan dari 

sudut pandang keuangan, pajak juga dipandang sebagai bagian yang sangat penting 

dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan 

negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas 

bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona 

penerimaan negara. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkannya 

dalam sutau bagan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Penerbitan surat paksa pajak 

(Undang-undang No. 19 tahun 2000 
tentang penagihan pajak dengan surat 
paksa) 

Penerbitan surat teguran 

(Undang-Undang No. 19 tahun 2000 
tentang penagihan pajak dengan surat 
teguran) 

Kewajiban Wajib Pajak 

(Mardiasmo, 2011:56) 

Penagihan pajak terhadap Wajib Pajak yang belum 
memenuhi kewajiban perpajakan 

(Suandy, 2011:169) 

Wajib Pajak  

(Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan) 

Penagihan Aktif 

(Suandy, 2011:170) 

Penerimaan Pajak  

(Undang-undang No. 4 Tahun 2012 
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2012) 
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2.2.1 Penelitian Terdahulu 

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti–peneliti 

terdahulu yang berkaitn dengan penelitian ini akan di ringkas ke dalam tabel 

penelitian terdahulu pada sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Review Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Kesimpulan/ 
Hasil 

Persamaan Perbedaan 

1. Fauziah 
(2014) 

Pengaruh 
Penagihan Pajak 
Dengan Surat 
Teguran dan 
Surat Paksa 
Terhadap 
Penerimaan 
Pajak 

Hasil 
penelitiannya 
menunjukan 
bahwa secara 
parsial dan 
simultan surat 
teguran dan surat 
paksa tidak 
berpengaruh 
terhadap 
penerimaaan 
pajak. 

Persamaanya 
yaitu sama-sama 
menggunakan 
variabel 
independen surat 
teguran dan 
surat paksa, 
serta variabel 
dependen 
menggunakan 
penerimaan 
pajak. 

Perbedaannya 
yaitu terletak 
pada subjek 
penelitiannya. 
Pada penelitian 
sebelumnya 
subjek pajak di 
KPP Pratama 
Tanjungpinan, 
sedangkan 
dalam 
penelitian ini 
di KPP 
Pratama 
Bandung 
Karees. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Indra et al 
(2013) 

Pengaruh 
Tindakan 
Penagihan Pajak 
Aktif Dengan 
Surat Teguran 
Dan Surat Paksa 
Terhadap 
Pencairan 
Tunggakan 
Pajak Di KPP 
Pratama Padang 

Hasil 
penelitiannya 
menunjukan 
bahwa surat 
teguran dan surat 
paksa tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pencairan 
tunggakan pajak. 

Persamaanya 
yaitu sama-sama 
menggunakan 
variabel 
independen surat 
teguran dan 
surat paksa. 

Perbedaannya 
yaitu terletak 
pada variabel 
independen. 
Pada penelitian 
sebelumnya 
menggunakan 
pencairan 
tunggakan 
pajak, 
sedangkan 
dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
penerimaan 
pajak. 
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3. Marduati 
(2012) 

Pengaruh 
Penagihan Pajak 
Dengan Surat 
Teguran Dan 
Surat Paksa 
Terhadap 
Pencairan 
Tunggakan 
Pajak Di Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama 
Makassar Barat 

Hasil 
penelitiannya 
menunjukan 
bahwa secara 
parsial dan 
simultan surat 
teguran dan surat 
paksa 
berpengaruh 
terhadap 
pencairan 
tunggakan pajak 

Persamaanya 
yaitu sama-sama 
menggunakan 
variabel 
independen surat 
teguran dan 
surat paksa. 

Perbedaannya 
yaitu terletak 
pada variabel 
independen. 
Pada penelitian 
sebelumnya 
menggunakan 
pencairan 
tunggakan 
pajak, 
sedangkan 
dalam 
penelitian ini 
menggunakan 
penerimaan 
pajak. 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

2.3.1 Pengaruh Penerbitan Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak 

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan 

Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat 

pajak untuk meneguur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi 

untang pajaknya. Surat teguran, surat perigatan atau surat lain yang sejenis 

diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai 

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (Siahaan, 2004:366). 

Sesuai Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000 bahwa 

tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan surat teguran, surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 

hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Penerbitan surat teguran, surat peringatan 

atau surat lain yang sejenis merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan 
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pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan 

surat paksa.  

Surat teguran merupakan surat peringatan awal kepada wajib pajak yang 

jatuh tempo untuk segera melunasi kewajiban perpajakannya atau utang pajaknya. 

Jadi semakin tinggi penerbitan surat teguran, maka akan meningkatkan penerimaan 

tunggakan pajak yang akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

Ho1 : Penerbitan surat teguran tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

Ha1 :  Penerbitan surat teguran berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

2.3.2 Pengaruh Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak 

Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 

tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar 

utang pajak dan biaya penagihan pajak (Bab 1, pasal 1:8). Dari pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitan surat paksa oleh pejabat/fiskus tidak 

hanya untuk menagih utang pajak saja akan tetapi juga biaya yang timbul dari 

penyampaian surat paksa tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang pajak 

(Kementrian Keuangan RI DJP, 2012). 

Dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa setelah lewat 7 hari jatuh 

tempo tunggakan pajak, tetapi wajib pajak belum melunasi utang pajak maka akan 

diterbitkan surat teguran. Ini bermaksud untuk mengingatkan wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajibannya dan hanya bersifat persuasif karena belum ada sanksi 

hukum. Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, wajib pajak belum 
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juga melunasi utang pajaknya maka langkah selanjutnya yaitu dengan menerbitkan 

surat paksa.  

Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan 

hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat 

dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan. Tujuan diterbitkannya surat paksa 

sebagaimana pengertian yang dicantumkan dalam undang-undang adalah untuk 

menagih utang pajak. Setelah diterbitkannya surat paksa, diharapkan penanggung 

pajak segera melunasi utang pajaknya. Jika kepada wajib pajak yang telah 

ditebitkan surat paksa belum juga melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 

jam, maka akan dilakukan penyitaan. Biasanya wajib pajak akan merasa takut, 

sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara langsung maupun 

angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. 

Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya 

mengalami peningkatan baik dari jumlah lembar surat paksa maupun jumlah 

nominal yang tertera dalam surat paksa (Erwis, 2012). Jadi semakin tinggi 

penerbitan surat paksa, maka akan meningkatkan penerimaan tunggakan pajak 

yang akan berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di 

atas, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

Ho2 : Penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

Ha2 :  Penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak 
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2.2.3 Pengaaruh Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap 

Penerimaan Pajak 

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan 

Pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak) adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat 

pajak untuk meneguur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi 

untang pajaknya. Surat teguran, surat perigatan atau surat lain yang sejenis 

diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai 

dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (Siahaan, 2004). Sedangan penagihan 

pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 

dan biaya penagihan pajak (Bab 1, pasal 1:8). Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa dalam penerbitan surat paksa oleh pejabat/fiskus tidak hanya 

untuk menagih utang pajak saja akan tetapi juga biaya yang timbul dari 

penyampaian surat paksa tersebut berdasarkan ketentuan undangundang pajak 

(Kementrian Keuangan RI DJP, 2012).  

Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 

merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak dan pelaksanaannya 

harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan penerbitan surat paksa. Apabila 

terdapat wajib pajak tidak pernah diberikan surat teguran, surat peringatan atau 

surat lain yang sejenis namun langsung diterbitkan dan diberikan surat paksa, maka 

secara yuridis surat paksa tersebut dianggap tidak ada karena tidak didahului 

dengan pengeluaran surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.  
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Dengan adanya penerimbitan surat teguran sebagai bentuk peringatan 

kepada wajib pajak untuk segera melunasi kewajiban perpajakanya seperti 

tunggakan pajak yang jatuh tempo. Jika surat teguran tidak dihiraukan oleh wajib 

pajak, maka wajib pajak akan menrima surat paksa untuk segera melunasi  

kewajiban perpajakanya seperti tunggakan pajak yang jatuh tempo. Jadi semakin 

tinggi penerbitan surat teguran dan surat paksa, maka akan semakin tinggi pula 

penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

Ho3 : Penerbitan surat teguran dan surat paksa tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak 

Ha3 :  Penerbitan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak 

 

 


