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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam maupun

manusia, potensi kedua hal tersebut sangat berpengaruh atas aktifitas kegiatan

ekonomi Negara yang bergerak di berbagai bidang, salah satunya adalah

aktifitas dibidang perpajakan yang sangat berperan sebagai pendapatan

Negara. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Negara Indonesia

dan beragamnya penduduk bangsa Indonesia, maka diperlukan suatu peraturan

atau hukum yang dapat mengatur cara hidup mereka, peraturan atau hukum

dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar tercipta rasa aman,

tentram, disiplin, dan terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Hukum yang

harus ditaati oleh masyarakat adalah hukum pajak. Hukum pajak termasuk

kedalam hukum publik, dimana hukum tersebut bersifat memaksa dan apabila

tidak dipatuhi akan mendapatkan sangsi.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau

Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana

yang berasal dari dalam negeri berupa penerimaan pajak. Pajak merupakan

sumber penghasilan yang sangat dominan di Indonesia. Baik bersumber dari

pendapatan daerah berupa pajak hotel, pajak restauran, pajak hiburan dan

retribusi maupun pendapatan pajak pusat berupa pajak yang diterima dari tiap-

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

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

Pendapatan Negara ini tentunya akan dikelola untuk biaya pembangunan

daerah atau Negara, biaya belanja dan biaya lainnya oleh pihak yang

berwenang dan diharapkan agar penerimaan tersebut dapat ditransparasikan

kepada publik karena kedudukan mereka yang berperan terhadap sumber

penerimaan pajak dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Oleh

karena itu sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi

Negara dan sangat diharapkan oleh Negara untuk membiayai rumah tangga
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Negara dan untuk membayar hutang-hutang Negara, khususnya hutang luar

negeri. Sehingga perlu adanya transparasi sebagai suatu tindakan untuk

melihat apakah pemungutan pajak sudah dilakukan menurut peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Secara garis besar subjek pajak adalah pihak-pihak (orang atau badan)

yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang

akan dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi

syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan

perkataan lain Wajib Pajak itu adalah subjek pajak. Oleh karena itu Wajib

Pajak harus membayar utang pajak sesuai peraturan perundang – undangan

perpajakan yang berlaku. Pada umumnya utang pajak timbul karena undang-

undang, pemerintah dapat memaksakan pembayaran utang kepada Wajib

Pajak. Negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi

utang itu, hak dan kewajiban antara Negara dan rakyat tidak sama. Surat Paksa

merupakan surat perintah kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk

membayar pajak terutang sekaligus dengan biaya penagihan pajaknya.

Dari uraian tersebut diatas penulis cukup tertarik untuk melakukan suatu

peninjauan lebih jauh tentang perpajakan, khususnya mengenai Surat Paksa

dalam Laporan Tugas Akhir ini, dengan mengambil judul : “ TINJAUAN

ATAS PROSEDUR PENERBITAN DAN PELAKSANAAN SURAT

PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA

BANDUNG BOJONAGARA”.

1.2 Identifikasi Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah-masalah

yang akan dibahas dalam penulisan Laporan Tugas Akhir dapat

diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan dan pelaksanaan penagihan dengan

surat paksa atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Bojonagara.
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2. Seberapa besarkah tunggakan pajak dan penagihan pajak dengan surat

paksa di KPP Pratama Bandung Bojonagara tahun 2011-2013.

3. Bagaimana evaluasi penerbitan dan realisasi pencairan piutang pajak

surat paksa di KPP Pratama Bandung Bojonagara tahun 2011-2013.

4. Kendala-kendala apa sajakah yang terdapat dalam pelaksanaan surat

paksa pada KPP Pratama Bandung Bojonagara.

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir untuk memperoleh dan

mengetahui permasalahan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya di

Kantor Pelayanaan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

Adapun tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur penerbitan dan pelaksanaan penagihan

dengan surat paksa atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam

melaksanakan perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung

Bojonagara.

2. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah tunggakan pajak dan

penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Bandung

Bojonagara tahun 2011-2013.

3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi penerbitan dan realisasi

pencairan piutang pajak surat paksa di KPP Pratama Bandung

Bojonagara tahun 2011-2013.

4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan

surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Bojonagara.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Melalui  Laporan Tugas Akhir yang dilakukan penulis diharapkan akan

dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
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1) Bagi Penulis

a. Menambah pengetahuan tentang pelaksanaan penagihan pajak serta

sebagai bahan perbandingan antara teori dengan pelaksanaan

sebenarnya.

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

2) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

Penulis berharap dapat memberi tambahan pengetahuan dalam bidang

perpajakan, khususnya dalam mengatasi permasalahan mengenai

pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa agar dapat

meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung

Bojonagara.

3) Bagi Pihak Pembaca

Sebagai bahan referensi dan informasi tambahan bagi yang akan

mengembil topik yang sama serta tambahan dalam memperoleh

pengetahuan khususnya tentang perpajakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja

praktik pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara yang

berlokasi di Jl. Terusan Prof. Dr. Sutami No. 2 Bandung – 40151. Waktu

Pelaksanaan dimulai tanggal 20 April 2015 sampai 15 Mei 2015.


