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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak Secara Umum 

2.1.1 Definisi Pajak 

Para ahli di bidang perpajakan mendefinisikan pengertian pajak dengan 

berbagai pendapat yang berbeda antara lain : 

Menurut P.J.A. Adriani yang dikutip oleh Diana Sari (2013:34) : 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” 

  

Menurut H. Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Diana Sari (2013:34) : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.”  

 

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak menurut 

Mardiasmo (2008:1), pajak memiliki unsur-unsur pokok, yaitu : 

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 kekuatan undang-undang 

serta aturan pelaksanaannya. 
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3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari Negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat 

ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni 

pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Sebagaimana telah diketauhi ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiyayai 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya dimasukannya 

pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya pengenaan 

tariff pajak untuk ekspor sebesar 0%, dimaksudkan untuk 

mendorong produk ekspor Indonesia di pasaran dunia agar dapat 

meningkatkan devisa Negara. 

2.1.3 Pengelompokkan Pajak 

Menurut Waluyo (2011:12) Pengelompokkan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) 

bagian, yaitu: 
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1.  Menurut Golongannya : 

a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh  

Wajib Pajak. 

Contohnya : Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain.  

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai. 

2.  Menurut Sifatnya : 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Objektif, yaitu Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

barang Mewah (PPnBM). 

3. Menurut Lembaga pemungutnya : 

a. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang dipungut oleh lembaga pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Pemerintah 

Pusat. 

Contoh : PPh, PPN dan PPnBM, BPHTB dan Bea Materai. 
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b.  Pajak Daerah, yaitu Pajak yang dipungut oleh pemerintah lembaga 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah 

daerah. 

Pajak Daerah terdiri atas : 

 Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: PBB, Pajak Hotel, Pajak 

Reklame, Pajak Hiburan 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan 

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu system dimana para wajib 

pajak diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang.  Menurut 

Waluyo (2011:17) terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu: 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak.  

Ciri-ciri Official Assessment System : 

1. Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus; 

2. Wajib Pajak bersifat pasif; 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh 

fiskus. 
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b. Self Assessment System 

Adalah suatu Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

Ciri-ciri Self Assessment System : 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada   

wajib pajak sendiri. 

2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

c. Withholding System : 

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kapada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak 

yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

2.1.5 Utang Pajak  

 Menurut Diana Sari (2013:47) Utang pajak adalah Kewajiban pemotong, 

pemungutan dan pembayaran pajak sangat tergantung pada saat terutangnya 

pajak. Pada umumnya, sacara konseptual, kewajiban perpajakan muncul dan 

terutang apabila terpenuhinya kondisi dan syarat yang didefinisikan oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika kewajiban tersebut 
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mucul maka harus ada instrumen administrasi yang menunjukkan, misalnya bagi 

pemotong pajak harus membuat bukti pemotongan. 

 Jika kewajiban perpajakan muncul, selain wajib membuat instrumen 

administrasi yang menunjukkannya, wajib pajak wajib membuat pencatatan atau 

pembukuannya, yang dikenal sebagai akuntansi perpajakan. Hukum pajak 

Indonesia sebenarnya mendahulukan saat terutangnya pajak berdasarkan saat 

diakuinya kewajiban atau hak atas transaksi ekonomis. Ini disebut basis akurual. 

Namun, apabila transaksi ekonomisnya telah dilaksanakan secara tunai, maka saat 

terutang pajak mengikuti saat penerimaan atau pengeluaran uang. Ini disebut basis 

kas. 

 Saat terutangnya pajak sangat penting karena akan menentukan: 

1. Pembayaran pajak karena setelah saat terutang pajak, besarnya pajak 

terutang dan objek pajak diketahui maka wajib pajak harus melakukan 

pmbayaran (pelunasan) atas utang pajak dimaksud. 

2. Saat dimulai dan berakhirnya daluarsa perpajakan. 

3. Besarnya sanksi administrasi, jika wajib pajak dinilai tidak patuh oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan self assessment. 

4. Penerbitan surat ketetapan pajak. 

2.1.6 Timbulnya Utang Pajak 

Menurut Diana Sari (2013:48) apabila memperhatikan dasar timbulnya 

utang pajak dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu: 
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1. Ajaran Material 

 Hutang pajak adalah hutang yang timbul secara khusus, yaitu karena 

Undang-Undang (pasal 23 ayat 2 UUD 1945). Ajaran ini diterapkan 

pada self assessment system karena wajib pajak sendiri yang menilai 

apakah ia memiliki kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang 

dipenuhi. Ketentuan-ketentuan tentang timbulnya hutang pajak ini 

dapat disebabkan: 

a. Perbutan misalnya bea materai. 

b. Keadaan misalnya PPh (ada subyek+obyek). 

c. Peristiwa misalnya PPn dan PPnBM. 

2. Ajaran Formal 

 Hutang pajak menurut ajaran formal timbul karena dikeluarkannya 

/adanya surat tagihan atau ketetapan pajak dari pemerintah. Tidak 

adanya utang pajak jika tida ada penagihan atau penetapan oleh 

pemerintah. Pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang dan 

kapan harus membayar. Ajaran ini diterapkan dalam official 

assessment. 

2.2 Penagihan Pajak 

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 

Tentang Tempat dan Tata Cara Penyandraan Rehabilitasi Nama Baik Penanggung 

Pajak dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa menyatakan pengertian dari tindakan penagihan pajak, yaitu: 
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“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekalighus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanaan 

penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah 

disita”. 

 

Sedangkan menurut Moeljo Hadi (2001:2), dinyatakan bahwa: 

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat 

Jenderal pajak, berhubung wajib pajak tidak melunasi baik sebagian/ 

seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-undang 

perpajakan yang berlaku”. 

 

Apabila pengertian penagihan pajak tersebut disimak lebih lanjut, maka 

dapat ditemukan empat unsur penting, yaitu: 

1. Serangkaian tindakan, dimana penagihan dilakukan setahap demi 

setahap dari penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah 

melaksanakan penyitaan dan permohonan untuk waktu, tempat, tanggal, 

bulan pelelangan pada Kantor Lelang Negara. 

2. Aparatur Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak Negara yang 

telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, telah mendapatkan 

pendidikan khusus, diangkat serta disumpah sebelum bertugas. 

3. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajaknya pada 

saat jatuh tempo pembayaran, yaitu utang pajak yang terdapat dalam 

Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 

4. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan, yaitu Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara 
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Perpajakan dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang 

Penagihan dengan Surat Paksa. 

2.2.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak 

Dasar hukum dalam penagihan pajak adalah: 

1. Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2), pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan 

pasal 24 Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan 

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa 

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan 

Pelaksanaan Surat Paksa 

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 13/PJ.75/1998 tentang 

Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak 

5. Surat Edaran Direktur Jenseral Pajak Nomor SE – 08/PJ.75/2000 tentang Tata 

Cara Penerbitan Ulang Surat Teguran, Penerbitan Surat Paksa Pengganti dan 

Pembetulan atau Penggantian Surat-surat dalam Rangka Pelaksanaan 

Penagihan Pajak. 

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 01/PJ.045/2007 tentang 

Kebijakan Penagihan Pajak 

2.2.3 Dasar Penagihan Pajak 

Dasar penagihan pajak salah satunya dilakukan atas dasar hasil 

pemeriksaan oleh Seksi Pemeriksaan. Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 
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Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa 

Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak 

yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yaitu: 

1. Surat Tagihan Pajak (STP)  

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

sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 

Fungsi dari STP adalah: 

a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP Wajib 

Pajak 

b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda 

c. Sarana untuk menagih pajak 

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok, jumlah kredit pajak, jumlah 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 

masih harus dibayar. 

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambhan adalah surat ketettapan pajak 

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam 

surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya. Jumlah pajak yang 

masih harus dibayarkan oleh penanggung pajak adalah jumlah pajak yang 
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terutang dalam SKPKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa 

kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

SKPKBT dapat diterbitkan oleh Dirjen Pajak dalam jangka waktu 5 (Lima) 

tahun sesudah saat terutang pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun 

pajak atau tahun pajak, apanila ditemukan data baru (novum) dan atau data 

yang semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah 

pajak yang terutang. 

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 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Pengurangan Sanksi 

Administrasi, Surat Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan 

Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan 

Pajak, Surat Keputusan Pengambilan  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. 
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6. Putusan Banding 

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

2.2.4 Pelaksanaan Penagihan Pajak 

Pelaksanaan penagihan pajak meliputi penagihan seketika dan sekaligus, 

pmberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan penyanderaan adalah Jurusita Pajak. 

Jurusita Pajak diangkat dan diberhentikan oleh seorang pejabat yang juga 

memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan 

Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan 

Sita, Pengumuman Lelang, Surat penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, 

Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan 

pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh 

utang pajak menurut Undang-undang dan Peraturan Daerah. 

Seorang Jurusita Pajak yang telah diangkat secara resmi wajib 

melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepadanya, yaitu: 

a. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus; 

b. Memberitahukan Surat Paksa; 

c. Melaksanakan Penyitaan atas Barang Penanggung Pajak berdasarkan 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan 

d. Melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyaderaan. 

2.2.5 Penagihan Seketika dan Sekaligus 

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh  Jurusita Pajak kepada Penaggung Pajak tanpa menunggu 
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tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh uang utang pajak dari 

semua Jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun pajak. 

Jurustia Pajak melaksanakan penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa 

menunggu tanggal jatuh tempo pembayran berdasarkan Surat Perintah Penagihan 

Seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila: 

a. Penaggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya 

atau berniat untuk itu; 

b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 

dikuasai dalam rangka menghentikan atau menggecilkan kegitan 

perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia; 

c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan 

usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, 

atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau 

melakukan perubahan bentuk lainnya; 

d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau terjadi penyitaan atas 

barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda 

kepailitan.  

2.2.6 Pemberitahuan Surat Paksa 

 Surat paksa diberikan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan 

penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan surat 

paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang kurangnya memuat hari dan 

tanggal pemberitahuan surat paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, 

dan tempat pemeberitahuan surat paksa. 
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 Surat paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada: 

a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik 

modal, baik ditempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat 

tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau 

b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang 

bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang 

sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a. 

 Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, surat paksa diberitahukan kepada 

kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal wajib pajak 

dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang 

atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator. 

2.2.7 Pencegahan dan Penyaderaan 

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung 

Pajak tertentu untuk keluar dari Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan 

alasan tertentu sesuai demgan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

Penyaderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak 

dengan mendapatkannya ditempat tertentu. 

2.2.8 Tindakan Penagihan Pajak 

Proses penagihan pajak menurut Suhartono dan Ilyas (2010) adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Tindakan 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 

Surat Paksa 

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 

 

 Pasal 26 UU 

Nomor 19/2000 

dan pasal 28 

peraturan menteri 

keuangan nomor 

24/PMK.03.2008 

 

2.2.9 Bunga Penagihan Pajak 

Bunga penagihan pajak diatur dalam pasal 19 UU KUP, yang menyatakan 

bahwa bunga penagihan pajak dapat dikenakan pada: 
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a. Pajak terutang pada saat jatuh tempo tidak/kurang dibayar dikenai 

sanksi bunga 2% (dua persen) perbulan. 

b. Wajib pajak mengangsur atau menunda pembayaran dikenai sanksi 

bunga 2% (dua persen) perbulan. Dalam hal Wajib Pajak 

diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga 

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

c. Wajib Pajak menunda bayar penyampaian SPT Tahunan kena sanksi 

bunga 2% (dua persen) perbulan 

2.2.10 Hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak 

Menurut Diana Sari (2013:266), Wajib Pajak/ Penanggung Pajak berhak: 

1. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita 

Pajak; 

2. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan; 

3. Menentukan urutan barang yang akan dilelang; 

2.2.11 Kewajiban Wajib Pajak dalam Penagihan Pajak 

 Menurut Diana Sari (2013:266), Kewajiban Wajib pajak/Penaggung Pajak 

berkewajiban: 

1. Membantu Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya: 

a. Memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/ 

tempat tinggal WP/ Penaggung Pajak; 

b. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan. 
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2. Barang yang disita dilarang dipindah tangankan, dihipotikan atau 

disewakan. 

3. Sebelum Pelaksanaan Lelang, Wajin Pajak/ Penanggung Pajak diberi 

kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya 

penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan 

pelunasan tersebut kepada KPP yang bersangkutan; 

4. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang 

pajak dan biaya  penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang. 

2.2.12 Daluwarsa Penagihan 

Menurut Diana sari (2013:267), Hak untuk melakukan penagihan pajak, 

termasuk  bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah 

melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, 

Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Keetetapan Kurang Bayar Tambahan, dan 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta 

Putusan Peninjauan Kembali. 

Daluwarsa Penagihan Pajak tersebut tertanguh apabila: 

a. Diterbitkan Surat Paksa; 

b. Adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung 

maupun tidak langsung; 

c. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak 

setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena 

melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana 
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lainnya yang dapat menimbulkan kerugiaan pada pendapatan 

negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

2.2.13 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak 

Menurut Pasal 22 Undang-Undang KUP daluwarsa tertangguh apabila: 

a. Diterbitkan Surat Paksa; 

b. Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik Langsung 

maupun tidak langsung; 

c. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (4); atau 

d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam Siti Kurnia 

Rahayu (2010) menjelaskan bahwa Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh 

pada ajaran atau aturan. 

Kepatuhan Pajak menurut Norman D dalam Rahayu (2010) adalah: 

“Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 

perpajakan, tercermin dalam situasi dimana : Wajib Pajak paham atau 

berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, 

menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, membayar pajak yang 

terutang tepat pada waktunya”. 
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Kepatuhan Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu 

(2010) adalah: 

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah: Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan 

dalam pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan”. 

Terdapat dua macam kepatuhan, menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) 

yakni: 

1. Kepatuhan Formal  

2. Kepatuhan Material  

Berdasarkan uraian di atas Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan 

ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan Kepatuhan Material 

adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua 

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang 

perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. 

Menurut Erly Suandy (2011) tetang masalah kepatuhan wajib pajak yaitu: 

“Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, 

baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib 

Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan 

tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. 

Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan 

pajak Negara akan berkurang”. 

 

2.3.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, 

Wajib Pajak dimasukan dalam kategori Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 
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a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis 

pajak dalam dua tahun terakhir. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir. 

d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 2007 KUP pasal 28, dan 

dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi 

pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%. 

e. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit 

oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau 

pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi 

fiskal.  

Berdasarkan pengertian di atas, kepatuhan mengandung unsur sebagai 

berikut: 

a. Adanya pengetahuan dan pengertian dari subjek pajak terhadap objek pajak. 

b. Adanya sikap setuju dari subjek. 

c. Adanya tindakan perbuatan yang konsisten dengan pengetahuan dan sikap 

yang telah dimilikinya. 
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2.3.3 Pengertian Wajib Pajak Badan 

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011) sebagai berikut: 

“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”. 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak 

yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar 

sebagai Wajib Pajak maupun tidak (wikipedia.org). Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan 

tidak mendapat balas secara langsung (Priantara, 2012:2). Negara dalam 

konteksnya sebagai organisasi kekuasan didalamnya terdapat suatu mekanisme 

atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia agar berbuat 

atau bersikap sesuai kehendak negara, agar mematuhi aturan yang telah dibuat 

negara (Rahayu, 2010:2). 

Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak tidak membayar pajak terutang 

sesuai dengan peraturan perundang-undangn perpajakan yang berlaku, maka 

pemerintah akan berusaha untuk melakukan tindakan tegas untuk memaksa Wajib 

Pajak melunasi utang pajaknya. Dalam sisitem perpajakan yang berlaku di 

indonesia, pemerintah melakukan aktivitas pengawasan atas kegiatan pemenuhan 
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Penagihan 

Pajak            

(X) 

Kepatuhan 

Wajib Pajak  

(Y) 

kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara mandiri, yaitu 

dengan melakukan pemeriksaan  dan penagihan pajak secara konsisten. 

2.4.1 Hubungan Penagihan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Teori pendukung yang menghubungkan penagihan pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak menurut Gatot (2009) adalah sebagai berikut: 

“Disamping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan 

penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law 

enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek 

psikologis bagi wajib pajak”. 

 

Maka dengan dilakukannya penagihan pajak akan berperan dalam 

mengatasi peningkatan tunggakan pajak yang nantinya akan masuk ke kas negara 

sebagai biaya pembangunan Negara. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat 

dituangkan dalam suatu skema kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar  2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai penagihan pajak dan 

pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut 

ini. 

 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 
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Tabel 2.2 

Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Sampel Hasil Penelitian 

1. Dani 

Mardiansyah 

(2013) 

 

 

Pengaruh 

Penagihan Pajak 

Dan Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Terhadap 

Tunggakan Pajak 

16 Kantor 

Pelayanan Pajak 

di Wilayah Jawa 

Barat 1. 

Penagihan pajak memiliki 

arah hubungan positif antara 

kepatuhan penagihan pajak 

dengan kepatuhan Wajib 

Pajak menunjukan bahwa 

jumlah tagihan pajak yang 

semakin besar cenderung 

diikuti meningkatnya jumlah 

SKPKB. Penagihan pajak 

hanya memberikan pengaruh 

sebesar sebesar 1,2% 

terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak yang masuk kategori 

sangat rendah atau sangat 

lemah, sedangkan sisanya 

sebesar 98,8% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain 

diantaranya tarif pajak, 

tingkat ekonomi Wajib 

Pajak, pelaksanaan sensus 

Pajak nasional. 

2. Shintiana 

Salam 

(2012) 

Pengaruh 

Penagihan Pajak 

dan Kualitas 

Pelayanan Terhadap 

Kepatuhan Wajib 

Pajak 

Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Cicadas 

Bandung 

Penagihan Pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak 

sebesar 24,6% termasuk 

dalam kategori cukup baik, 

artinya penagihan pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Cicadas Bandung 

sudah dilaksanakan dengan 

cukup baik. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada 

maka diajukan hipotesis penelitian yaitu: 

H0: Tidak ada pengaruh antara penagihan pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

Ha: Adanya pengaruh antara penagihan pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 


