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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pajak 

2.1.1. Pengertian Pajak 

Pajak saat ini telah menjadi sumber utama penerimaan Negara yang perlu 

ditingkatkan, agar pembangunan nasional dapat terus berjalan. Pembangunan 

Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan 

berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik 

materiil maupun spiritual. Pajak dikenakan kepada orang atau sekumpulan orang 

yang dalam Undang-Undang perpajakan dinamakan Wajib Pajak. 

Pengertian pajak menurut para ahli berbeda-beda, tetapi pada dasarnya 

definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama. Untuk lebih jelasnya dan 

untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka di 

bawah ini dikemukakan beberapa definisi pajak. 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah: 

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.”   
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Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H 

(Mardiasmo:2011) menjelaskan bahwa: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

 

Dari ketiga definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-

ciri yang melekat pada definisi pajak dalam Resmi (2013) yaitu : 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang – Undang 

serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran–pengeluaran pemerintah, yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk 

membiayai public investment. 

 

2.1.2. Fungsi Pajak 

Terdapat dua fungsi pajak dalam menjalankan roda pemerintahan 

menurut Mardiasmo (2011), yaitu fungsi budgeter (fungsi penerimaan) dan fungsi 

regurelend (fungsi mengatur) : 

1. Fungsi Budgeter (fungsi penerimaan) 

Yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya, misalnya dimasukkannya pajak ke 

dalam APBN sebagai sumber dana Penerimaan Dalam Negeri. 
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2. Fungsi regurelend (fungsi mengatur) 

Yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, 

misalnya: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah 

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.3. Jenis - Jenis Pajak 

Menurut  Mardiasmo ( 2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya :  

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung 

Yaitu pajak harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang 

lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung 

oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut. 

b. Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika 
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terdapat suatu kegiatan. Peristiwa, atau perbuatan yang 

menyebabkan terutangya pajak, misalnya terjadi penyerahan 

barang atau jasa. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena 

terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini 

dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi 

dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun 

implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa). 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi 

Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan 

subjeknya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik 

berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) 

maupun tempat tinggal. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

 



15 
 

 
 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya,  dikemukakan Suandy (2008:37) : 

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran negara, dimana pelaksanaannya 

dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat 

Jenderal Pajak.  

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan 

Bea Meterai. 

b. Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai pengeluaran daerah, dimana pelaksanaannya 

dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah terdiri 

atas: 

 Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas 

Air. 

 Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan 

 

2.1.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Langen dalam Sari (2013:62), asas-asas pemungutan pajak 

adalah sebagai berikut: 
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a. Asas daya pikul  

Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya 

penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin 

tinggi pajak yang dibebankan. 

b. Asas manfaat 

Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-

kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. 

c. Asas kesejahteraan 

Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

d. Asas kesamaan 

Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang 

lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan 

sama). 

e. Asas beban yang sekecil-kecilnya 

Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) 

jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak 

memberatkan para wajib pajak. 

Sedangkan Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations 

dengan ajaran yang terkenal "The Four Maxims", asas-asas pemungutan pajak 

adalah sebagai berikut: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://id.wikipedia.org/wiki/Wealth_of_Nations
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a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas 

keadilan). 

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan 

kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh 

bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 

b. Asas Certainty (asas kepastian hukum) 

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang 

melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. 

c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat 

waktu atau asas kesenangan). 

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang 

paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima 

penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. 

d. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis) 

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai 

terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan 

pajak. 

 

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak 

Di dalam perpajakan menurut Waluyo (2005:17) terdapat 3 sistem 

pemungutan pajak, yaitu : 
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1. Official Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang.  Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. 

Ciri-cirinya : 

 Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

 Wajib Pajak bersifat pasif. 

 Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

menghitung, mempertimbangkan, membayar dan melapor sendiri 

besarnya pajak yang harus dibayar. 

Ciri-cirinya : 

 Adanya kepastian hukum. 

 Sederhana penghitungannya. 

 Mudah pelaksanaan 

 Lebih adil dan merata. 

 Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak. 
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3. With Holding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada 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. 

 

2.1.6. Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Rahayu  (2010:143), hambatan pemungutan pajak terdiri dari: 

1. Perlawanan Aktif  

Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, 

memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung 

ditunjukkan kepada fiskus. 

 Penghindaran Pajak 

 Pengelakan atau penyelundupkan pajak 

 Melalaikan pajak 

2. Perlawanan Pasif 

Merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang 

timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial 

masyarakat, perkembangan pemungutan pajak itu sendiri. 
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Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:8), hambatan-hambatan terhadap 

pemungutan pajak, yaitu: 

1. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan 

antara lain : 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan 

baik. 

2. Perlawanan Aktif 

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak 

a.  Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar Undang-Undang.  

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara 

melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak). 

 

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak 

2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.o4/2000 

dalam Devano dan Rahayu (2010:112), pengertian kepatuhan wajib pajak adalah : 
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“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-

Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 

suatu Negara.” 

 

Kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang 

melaksanakan hak dan khususnya secara disiplin, sesuai dengan peraturan 

perUndang-Undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. 

 

2.2.2. Teori Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo Teori kepatuhan sendiri terdapat 2 teori: 

1. Teori Paksaan 

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena aanya 

unsur paksaan dan kekuasaan yang bersifat legal dari pemerintah. 

Teori ini didasarkan pada paksaan fisiik sebagai monopoli penguasa    

adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan hukum. Jadi 

menurut teori paksaan, Unsur sanksi merupakan faktor yang 

menyebabkan orang mematuhi hukum. Persoalannya, apabila suatu 

kaidah hukum hanya berdasarkan pada sanksi sebagai tuntutan 

ditaatinya hukum justru akan mengurangi wibawa hukum, baik 

terhadap hukum itu sendiri maupun penegak hukumnya. Seringkali 

pemeriksaan perlakuan hukum dan penataan akan bersifat semu 

karena berakar pada nilai nilai sosial yang ada.  
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2. Teori Konsensus  

Pada teori Konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada 

penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum yaitu sebagai dasar 

legalitas hukum. Pemungutan wajib pajak mempunyai sifat yang 

dapat dipaksakan karena pelaksanaannya didasarkan pada Undang-

Undang. 

 

Menurut (Nasucha, 2004:134) teori tentang kepatuhan wajib pajak 

digolongkan dalam 2 kelompok, yaitu:  

1. Teori Paksaan (compulsory compliance)  

Menurut teori paksaan, orang akan mematuhi hukum karena adanya 

unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Teori 

ini didasarkan asumsi bahwa paksaan fisik sebagai monopoli 

penguasa adalah dasar terciptanya suatu ketertiban untuk tujuan 

hukum. Jadi, menurut teori paksaan, unsur sanksi merupakan faktor 

yang menyebabkan orang mematuhi hukum.  

2. Teori Konsensus (voluntary compliance) 

Pada teori konsensus, dasar ketaatan hukum terletak pada penerimaan 

masyarakat terhadap suatu sistem hukum yaitu sebagai dasar legalitas 

hukum. 

 

 

2.2.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Nowak sebagai “Suatu 

Iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan            
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tercermin dalam situasi. Menurut Devano (2010:110), kriteria-kriteria kepatuhan 

wajib pajak yaitu: 

a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan perpajakan. 

b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas. 

c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar. 

d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. 

 

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

wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; 

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

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak; 

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 

pengawasan keuangan pemerintah dengan perndapat Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang 

perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

184/PMK.03/2007 disebutkan bahwa penyampaian SPT Masa paling lambat 20 

(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. 
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2.2.4. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Jenis-Jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia 

Rahayu (2010:110) adalah: 

1. Kepatuhan formal 

Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara 

formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. 

2. Kepatuhan Material 

Suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif/hakikatnya 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu sesuai isi dan 

jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material, juga dapat meliputi 

kepatuhan formal. 

 

2.2.5. Wajib Pajak 

(Mardiasmo, 2011) menjelaskan Subjek Pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib 

pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu 

tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun 

pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun 

pajak. 

Wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 

1 ayat (2), adalah: 
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“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”. 

 

2.2.5.1. Badan 

Badan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat (3), 

adalah : 

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.” 

 

2.2.6. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak 

Dikemukakan oleh Rahayu (2010:101) menyatakan indikator-indikator 

kepatuhan wajib pajak adalah :  

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri; 

2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT); 

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan 

4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan. 
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2.2.7. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Pengertian SPT (Pasal 1 Undang-Undang KUP) dalam Oyok (2012:28) 

adalah: 

“SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perUndang-Undangan perpajakan.” 

 

Menurut Oyok (2012:29), terdapat dua macam SPT, yaitu SPT Masa dan 

SPT Tahunan, berikut penjelasannya: 

a. SPT Masa, adalah SPT untuk suatu Masa Pajak. 

b. SPT Tahunan, adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun 

Pajak. 

Adapun bentuk SPT menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

181/PMK.03/2007, yaitu: 

 SPT meliputi: 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan; 

b. SPT Masa Yang Terdiri dari: 

1. SPT Masa Pajak Penghasilan; 

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan 

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai 

 SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: 

a. formulir kertas (hardcopy); atau 

b. e-SPT 
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2.2.7.1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Seperti dalam batasan SPT di atas bahwa Wajib Pajak dalam melaporkan 

perhitungan pajaknya dan/atau pembayaran pajaknya menggunakan SPT. Pasal 3 

Undang-Undang KUP juga menegaskan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak untuk 

mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat 

Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Dengan ini lebih menegaskan fungsi SPT bagi Wajib 

Pajak.  

Dalam Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A & B Terpadu yang 

ditulis oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2014:29), fungsi Surat Pembertitahuan 

(SPT), yaitu: 

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan. 

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk 

melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan atau bagian tahun pajak; 

b. Laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek 

pajak dan bukan objek pajak. 
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2. Bagi Pengusaha Kena Pajak 

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan 

untuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam 

satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan perpajakan yang berlaku. 

3. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak 

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak 

yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Dalam rangka 

memberikan pelayanan dan kemudahan kepada Wajib Pajak, formulir 

SPT disediakan di kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat-

tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang  

diperkirakan mudah terjangkau Wajib Pajak. Pengambilan SPT dengan 

cara lain juga dapat dilakukan Wajib Pajak dengan mengakses situs 

Direktorat Jenderal  Pajak. Penegasan pada Pasal 3 ayat (2) untuk setiap 

Wajib Pajak yang wajib mengisi SPT dan Wajib Pajak yang telah 

mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan 

dengan menggunakn bahasa asing dan mata uang selain rupiah, 

mengambil sendiri SPT atau mengambil dengan cara lain yang tata 

caranya diatur oleh Menteri Keuangan. Sedangkan masalah 
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penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda 

tangan stempel, atau tanda tangan  elektronik atau digital, semuanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan biasa 

(pengaturannya berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan).  

 

2.2.7.2. Isi dan Keterangan dan/atau Dokumen Sebagai Lampiran 

Surat Pemberitahuan (SPT) 

A. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berikut isi dari Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, yaitu: 

1. SPT Paling sedikit memuat: 

a. nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat 

Wajib Pajak; 

b. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang 

bersangkutan; dan 

c. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. 

2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan juga memuat data-data mengenai: 

a. jumlah peredaran usaha; 

b. jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan 

merupakan objek pajak; 

c. jumlah Penghasilan Kena Pajak; 

d. jumlah pajak yang terutang; 

e. jumlah kredit pajak; 
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f. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; 

g. jumlah harta dan kewajiban; 

h. tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan 

i. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak 

3. SPT Masa Pajak Penghasilan berisi mengenai : 

a. jumlah objek pajak, jumlah pajak yang terutang, dan/atau 

jumlah pajak dibayar; 

b. tanggal pembayaran atau penyetoran; dan 

c. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

4. SPT Masa Pajak Pertambahan  Nilai berisi mengenai : 

a. jumlah penyerahan; 

b. jumlah Dasar Pengenaan Pajak; 

c. jumlah Pajak Keluaran; 

d. jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; 

e. jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; 

f. tanggal penyetoran; dan 

g. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

5. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 

Pertambahan memuat data-data mengenai : 

a. jumlah Dasar Pengenaan Pajak; 

b. jumlah Pajak yang dipungut; 

c. jumlah pajak yang disetor; 



31 
 

 
 

d. tanggal pemungutan; 

e. tanggal penyetoran; dan 

f. data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak 

6. SPT Tahunan (Pajak Penghasilan) yang telah diisi dan 

ditandatangani harus disertai lampiran-lampiran sebagai berikut:  

a. Bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan 

harus dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa Neraca dan 

Laporan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang 

diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. 

(pasal 4 ayat 4 KUP)  

b. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik harus 

dilengkapi oleh Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh 

Akuntan Publik. 

c. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan, 

melampirkan penghitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam 

tahun pajak yang bersangkutan. 

d. Lampiran-lampiran lain yang bersifat khusus:  

 Surat kuasa khusus menandatangani SPT Tahunan bila tidak 

ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri.  

 Surat keterangan tentang perkawinan dengan pisah harta dan 

penghasilan.  

 Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan impor dan 

ekspor. 
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 Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPh pasal 29 (yaitu 

penyetoran kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun) 

yang harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan 

ketiga setelah akhir tahun pajak. 

B. Lampiran Surat Pembertitahuan (SPT) 

SPT Tahunan yang telah diisi dan ditandatangani harus disertai 

lampiran-lampiran sebagai berikut:  

a. Bagi Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, harus 

dilengkapi dengan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan 

Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk 

menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. (pasal 4 ayat 4 KUP)  

b. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik harus 

dilengkapi oleh Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan 

Publik.  

c. Bagi Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan, 

melampirkan penghitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam 

tahun pajak yang bersangkutan. 

d. Lampiran-lampiran lain yang bersifat khusus:  

1. Surat kuasa khusus menandatangani SPT Tahunan bila tidak 

ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri. 

2. Surat keterangan tentang perkawinan dengan pisah harta dan 

penghasilan. 

3. Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan impor dan ekspor.  
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4. Surat Setoran Pajak (SSP) untukPPh pasal 29 (yaitu penyetoran 

kekurangan pembayaran pajak pada akhir tahun) yang harus 

disetorkan selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah 

akhir tahun pajak. 

 

2.2.7.3. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Berikut penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007, yaitu: 

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan: 

a. secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau dengan cara lain. 

Penyampaian SPT dengan cara lain sebagaimana dimaksud di atas 

meliputi : 

1. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang 

berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat 

jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) 

dengan bukti pengiriman surat; atau  

2. e-filling melalui ASP (Application Service Provider). 

 

Atas penyampaian SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

diberikan tanda penerimaan surat dan atas penyampaian SPT melalui e-filling 

diberikan Bukti Penerimaan Elektronik. Bukti Pengiriman surat atau tanda 
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penerimaan surat serta Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud, 

menjadi bukti penerimaan SPT disampaikan melalui: 

 secara langsung, akan diberi tanda penerima surat melalui Tempat 

Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak;  

 melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah menjadi bukti 

penerimaan SPT; 

 dengan cara lain yaitu:  

a. melalui perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat atau Tanda 

Penerimaan Surat;  

b. e-filing dengan bukti penerimaan elektronik. 

Bukti penerimaan elektronik ini adalah informasi yang meliputi nama, NPWP, 

tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (ATTE), dan Nomor Transaksi 

Pengiriman ASP (NTPA) serta nama perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) 

yang tertera pada hasil cetakan SPT induk. 

 

2.2.7.4. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Sesuai Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diikuti dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010, batas waktu 

penyampaian SPT diatur:  
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1. SPT Masa 

Paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak 

2. SPT Tahunan 

a. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, 

paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau 

b. untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 

4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

Menurut Waluyo (2008:38), untuk memudahkan dalam menetapkan 

batas waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahun, berikut disampaikan 

batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut:  

1. SPT Masa 

Tabel 2.1 

Batas Waktu Penyampaian SPT Masa 

 

No. Jenis Pajak 
Pihak yang 

Menyampaikan Pajak 
Batas Waktu Penyampaian 

1. PPh Pasal 21 Pemotong PPh Pasal 21 
Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah Masa Pajak berakhir 

2. PPh Pasal 22-Impor Bea Cukai 
14 (empat belas) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

3. PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah 
14 (empat belas) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

4. 

PPh Pasal 22 oleh 

DJBC (Ditjen Bea 

Cukai) 

Pemungut Pajak (DJBC) 

Secara mingguan 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

akhir batas waktu penyetoran pajak 

5. PPh Pasal 22 
Pihak yang melakukan 

penyerahan 

Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

6. 
PPh Pasal 22 Badan 

Tertentu 

Pihak yang melakukan 

penyerahan 

Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

7. PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 
23 Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

8. PPh Pasal 25 
Wajib Pajak yang 

mempunyai NPWP 

Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

9. PPh Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 26 
Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

 

No. Jenis Pajak 
Pihak yang 

Menyampaikan Pajak 
Batas Waktu Penyampaian 

10. PPN dan PPnBm Pengusaha Kena Pajak 
Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

11. 

PPN dan PPnBM 

DJBC (Ditjen Bea 

Cukai) 

Bea Cukai 
Paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

akhir Masa Pajak 

12. PPN dan PPnBm 
Pemungut Pajak selain 

Bendaharawan 

Paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

 

2. SPT Tahunan 

Tabel 2.2 

Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan 

 

No Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Batas Waktu Penyampaian 

1. 

SPT Tahunan PPh Orang ribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas  

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

2. 

SPT Tahunan PPh Orang ribadi yang 

tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas  

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

3. 

SPT Tahunan PPh Orang ribadi yang 

mempunyai penghasilan dari satu 

pemberi kerja dengan penghasilan bruto 

tidak lebih dari Rp30.000.000 setahun  

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

4. SPT Tahunan PPh Badan 
Paling lama 4 (empat) bulan  

setelah akhir Tahun Pajak 

 

Cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian 

SPT adalah dengan cara membandingkan jumlah SPT yang masuk dengan 

jumlah wajib pajak SPT. Rumus perhitungannya sebagai berikut :  

                

                      
  x 100 
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2.2.7.5. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2011:36), apabila Surat Pemberitahuan tidak 

disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu 

perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar: 

a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 

Pajak Pertambahan Nilai,  

b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,  

c. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.  

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar  

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga  

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana  

apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib 

Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 

terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak 

yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penertiban Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar. 
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2.3. Penagihan Pajak 

Pengertian Penagihan Pajak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1997, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa, yaitu:  

“Penagihan Pajak adalah 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.” 

 

Sedangkan Penagihan Pajak menurut Hadi (Devano dan Rahayu:2010), 

yaitu: 

“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” 

 

2.3.1. 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.  
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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.  

Fungsi SKPKB adalah: 

a. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya, 

b. Sarana untuk mengenakan sanksi atau denda, 

c. Alat untuk menagih pajak. 

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.  

Fungsi SKPKBT adalah: 

a. Koreksi atas jumah yang terutang menurut SPT nya, 

b. Sarana untuk mengenakan sanksi atau denda, 

c. Alat untuk menagih pajak. 

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 

penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pembatalan ketetapan 
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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. 

7. Putusan Peninjauan Kembali 

Putusan Mahkaman Agung atas permohonan peninjauan kembali yang 

diajukan terhadap putusan banding. 

 

2.3.2. Tindakan Penagihan Pajak 

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka 

tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah 

diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, 

SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan 

pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang 

bersangkutan). Menurut Suandy (2008:173) penagihan pajak dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:  
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1. Penagihan pajak pasif  

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, 

SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan 

Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. 

Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah 

jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang 

dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran. 

2. Penagihan pajak aktif  

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak 

pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif 

dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti 

dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. 

Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 

hari yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang.  

 

2.3.3. 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.” 
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2.3.3.1. 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 system. 

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 system. 

 

2.3.3.2. Berakhirnya Utang Pajak 

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

apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : 

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. 
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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 

pihak 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 modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak 

untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-

wilayah tertentu. 
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2.3.4. Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak 

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam 

melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, 

dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.   

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan 

tunggakan pajak antara lain:  

1. Surat Teguran  

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak 

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

Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu 

jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).  

2. Surat Paksa  

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat 

Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan 

oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa 

sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus 

dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam. 

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)  

Apabila utang pajak anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 

jam, dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib 
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Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 100.000,- 

(seratus ribu rupiah).  

4. Lelang  

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum 

dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui 

Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya 

pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-

sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat 

kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Untuk dapat 

melakasanakan proses penagihan ini, maka petugas Juru Sita Pajak 

harus memilki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan 

yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak.  

Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak: 

 

Gambar 2.1 

Alur dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak 

 

 7 hari     21 hari 

 

 

Jatuh Tempo 

        2x24 Jam 

 

   14 hari    14 hari 

    

STP 

SKPKB 

SKPKBT 

SK Pembetulan 

SK Keberatan 

Putusan Banding 

Surat Teguran Surat Paksa 

Pelaksanaan 

Lelang 

Pengumuman 

Lelang 

Pelaksanaan 

Lelang 
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Di bawah ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak dalam 

bentuk tabel menurut Suhartono dan Ilyas (2010:80) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.3 

Tahapan, Waktu Pelaksanaan, Alasan dan Dasar Hukum Penagihan Pajak 

 

Uraian 
Tahapan 

kegiatan 

Waktu 

pelaksanaan 

kegiatan 

Alasan 
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 

Penanggung 

Pajak tidak 

melunasi utang 

pajaknya sampai 

dengan jatuh 

tempo pelunasan 

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  

eringatan dan  

penanggung pajak 

tidak melunasi utang 

pajak 

Penanggung 

Pajak tidak 

melunasi utang 

pajaknya dan 

kepadanya telah 

terbitkan 

Surat Teguran 

atau Surat 

Peringatan 

atau surat lain 

yang sejenis 

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 

(SPMP) 

Setelah lewat 2x24 

jam Surat Paksa 

diberitahukan 

kepada penanggung 

pajak dan utang 

pajak belum dilunasi 

Penanggung pajak 

tidak melunasi 

utang pajak dan 

kepadanya telah 

diberitahukan 

Surat Paksa. 

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 

Setelah 

pelaksanaan 

penyitaan ternyata 

Penaggung pajak 

tidak melunasi 

utang pajaknya 

Pasal 26 

peraturan 

menteri keuangan 

nomor 

24/PMK.03.2008 
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Tabel 2.3 

(Lanjutan) 

 

Uraian 
Tahapan 

kegiatan 

Waktu 

pelaksanaan 

kegiatan 

Alasan 
Dasar 

hukum 

5. 

Penjualan / 

pelelangan 

barang sitaan 

 

Setelah lewat waktu 

14 hari sejak 

pengumpulan lelang 

dan penanggung 

pajak tidak melunasi 

utang pajaknya 

Setelah 

pengumuman 

lelang ternyata 

Penaggung Pajak 

tidak melunasi 

utang pajaknya 

Pasal 26 UU 

Nomor 19/2000 

dan pasal 28 

peraturan menteri 

keuangan nomor 

24/PMK.03.2008 

 

2.3.5. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2011:147):  

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan 

kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.” 

 

Dan pengertian Surat Paksa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2000:  

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak”. 

 

 

Menurut Dirjen Pajak (2009:19) dalam Buku Pedoman Penagihan Pajak, 

menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa:  

“Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan 

Surat Tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan 

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan 

Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak dengan 

Surat Paksa. 

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan  

tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo 
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penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran 

pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa 

sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan”. 

 

Oleh karena itu sepanjang Wajib Pajak membayar utang pajak sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap 

Wajib Pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, 

apabila ternyata Wajib Pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar 

pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan 

melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak di atas.  

Beberapa tindakan penagihan yang dapat dilakukan oleh pejabat pajak 

atau penanggung pajak terlihat tidak berniat untuk membayar hutang pajaknya, 

menurut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Fitriandi:2010) 

adalah sebagai berikut: 

1. Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang 

penanggung pajak yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 

menurut Undang-Undang. 

2. Pencegahaan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap 

penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik 

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan perUndang-

Undangan. 

3. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan 

penanggung pajak dengan menempatkan di tempat tertentu.  
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Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan 

adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak, Halim (2001:164). 

Efektifitas = 
               

            
 

 
2.3.6. Penerbitan Surat Paksa 

Menurut pasal 8 ayat 1 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), Surat 

Paksa diterbitkan apabila:  

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis. 

2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus,  

Mardiasmo ( 2011 : 146 ) menjelaskan bahwa : 

“Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 

menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang 

pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.” 

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus 

berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat 

Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan  apabila : 

 Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya atau berniat untuk itu; 

 Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan 

membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan 
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usahanya, atau memekarkan usahanya, atau 

memindatangankan perusahaan yang dimiliki atau 

dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 

 Terjadinya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh 

pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 

pajak.  

 

2.3.7. Pelaksanaan Pemberitahuan Surat Paksa 

Cara pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa adalah sebagai berikut: 

1. Jurusita Pajak mendatangi tempat tinggal kedudukan Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak dengan memperlihatkan tanda pengenal diri. Jurusita 

Pajak mengemukakan maksud kedatangannya yaitu memberitahukan Surat 

Paksa dengan pernyataan dan menyerahkan salinan Surat Paksa tersebut. 

2. Jika Jurusita Pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak minta agar WP atau PP memperlihatkan surat-surat 

keterangan pajak yang ada untuk diteliti : 

 Apakah tunggakan pajak menurut Surat Ketetapan Pajak cocok 

dengan jumlah tunggakan yang tercantum dalam Surat Paksa? 

 Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan? 

 Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya 

yang belum diperhitungkan? 
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3. Kalau Jurusita tidak menjumpai Wajib Pajak/ Penanggung pajak, maka 

salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada : 

 Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama 

WP/PP yang akil baliq (dewasa dan sehat mental). 

 Anggota pengurus komisaris dari Badan Usaha yang bersangkutan 

atau, 

 Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) 

dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b di atas juga tidak 

dijumpai. 

 Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa 

dan salinannya, sebagaimana tanda diketahuinya dan 

menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak atau Penanggung 

Pajak yang bersangkutan. 

 Jurusita Pajak yang telah melaksanakan penagihan pajak dengan 

Surat Paksa, harus membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa. 

2.3.8. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas 

dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhinya. 

Undang-Undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang 

penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007.  
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2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak 

Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2000.  

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan 

Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.  

4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika 

dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.  

 

2.3.9. Indikator Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

Indikator-indikator penagihan pajak dengan surat paksa menurut Syahab 

dan Gistijanto (2008) dalam jurnalnya yaitu: 

1. Jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP. 

2. Besarnya nilai penagihan atau utang pajak yang ditagih. 

 

2.4. Penerimaan Pajak 

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh 

sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat 

(yang dipungut berdasarkan Undang-Undang) yang diterima oleh negara dalam 
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suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di 

bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan 

penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target 

penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ketahun ditengah 

tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di 

masyarakat. 

Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2006:105) adalah:  

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaaan negara yang 

dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”. 

 

Menurut (kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa:  

“Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama 

dalam APBN. Selama lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan rata-

rata sekitar 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan 

bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak 

tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena 

pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN. 

Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan 

membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga 

penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi 

dan kemampuan masyarakat.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penerimaan dapat 

menjadi sumber pembiayaan pembangunan unuk kemandirian pembiayaan 

pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. 
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Untuk mengukur pencapaian target penerimaan pajak dengan 

membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah 

ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak :  

Presentase = 
                          

                       
  x 100% 

 

2.4.1. Indikator Penerimaan Pajak 

Dikemukakan oleh Suhendra (2010:) dalam jurnalnya menyatakan 

indikator-indikator penerimaan pajak adalah :  

1. Diukur berdasarkan jumlah target penerimaan PPh yang diterima. 

2. Diukur berdasarkan jumlah realisasi penerimaan PPh yang diterima.  

 

2.5. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4 

Studi Empiris dengan Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. 

Euphrasia 

Susy Suhendra 

(2010) 

Pengaruh Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan terhadap 

Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan di 

Kantor Pelayanan 

Pajak di Wilayah 

Jakarta 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan, 

Pemeriksaan Pajak, 

Pajak Penghasilan 

Terutang dan 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Badan 

Tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan 

terdapat pengaruh 

positif terhadap 

peningkatan 

penerimaan pajak 

penghasilan badan pada 

Kantor Pelayanan Pajak 

Wilayah Jakarta. 

2. 

Zakiyah M 

Syahab dan 

Hantoro Arief 

Gistijanto 

(2008) 

Pengaruh Penagihan 

Pajak dengan Surat 

Paksa terhadap 

Penerimaan Pajak di 

Kantor Pelayanan 

Pajak Jakarta Pusat 

Penagihan Pajak, 

Surat Paksa, dan 

Penerimaan Pajak 

Penagihan pajak dengan 

surat paksa berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap penerimaan 

pajak penghasilan (PPh) 

badan di KPP kanwil  
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Tabel 2.4 

(Lanjutan) 

 

No. Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 
   

DJP Jakarta Pusat dari 

ketiga variabel yang 

diteliti, ternyata 2 

variabel yang signifikan 

terhadap penerimaan 

pajak PPh Badan 

3. 
Tri Suyanti 

(2013) 

Pengaruh Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan 

Terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan Dengan 

Penagihan Pajak 

Sebagai Variabel 

Moderating di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Serpong 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan, Pajak 

Penghasilan, dan 

Penagihan Pajak 

Tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan 

memiliki pengaruh 

secara signifikan 

terhadap peningkatan 

penerimaan pajak 

penghasilan dan 

penagihan pajak tidak 

bisa menjadi variabel 

moderating bagi 

tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan 

tersebut. 

4 
Rahma Yeni 

(2013) 

Pengaruh Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan terhadap 

Peningkatan 

Penerimaan Pajak 

yang Dimoderasi oleh 

Pemeriksaan Pajak 

pada Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Padang 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan, 

Pemeriksaan Pajak, 

dan Penerimaan 

Pajak 

Tingkat kepatuhan 

wajib pajak badan 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

peningkatan 

penerimaan pajak, 

pengaruh antara tingkat 

kepatuhan waib pajak 

badan dan peningkatan 

penerimaan pajak 

secara signifikan 

melemah dengan 

adanya pemeriksaan 

pajak. 
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Tabel 2.4 

(Lanjutan) 

 

No. Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

5. 

Irman Hernadi 

(2013) 

 

 

Pengaruh Penagihan 

Pajak dan Kepatuhan 

Wajib Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak 

(Studi Kasus Pada 

Kantor Pajak Wilayah 

Jawa Barat 1) 

Penagihan Pajak, 

Kepatuhan Wajib 

Pajak dan 

Penerimaan Pajak 

Terdapat pengaruh 

yang cukup besar 

korelasi penagihan 

pajak dan kepatuhan 

wajib pajak terhadap 

penerimaan pajak 

sebesar 0,948 dengan 

arah positif. Artinya 

penagihan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak 

memiliki hubungan 

yang sangat kuat/erat 

terhadap penerimaan 

pajak 

6. 

Elza 

Syawaliani 

(2014) 

Analisis efektifitas 

dan kontribusi 

penagihan pajak 

dengan surat paksa 

terhadap penerimaan 

pajak (Penelitia pada 

Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama 

Bandung Cicadas) 

Penagihan Pajak 

dan Penerimaan 

Pajak 

Hasil pengujian 

hipotesis secara parsial 

maupun simultan 

membuktikan bahwa 

efektivitas dan 

kontribusi penagihan 

pajak dengan Surat 

Paksa tidak mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak. 

Koefisien determinasi 

menunjukkan 30,9%, 

yang artinya 30,9% 

penerimaa pajak 

dipengaruhi oleh 

efektivitas dan 

kontribusi penagihan 

pajak dengan Surat 

Paksa. Sedangkan 

sisanya 69,1% 

penerimaan pajak 

dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar 

penelitian ini. 
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2.6. Kerangka Pemikiran 

2.6.1. Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.o4/2000 , 

kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan Wajib Pajak dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan per 

Undang-Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam 

suatu Negara.  

Maksud dari sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dan 

peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku menurut oleh Rahayu (2010:101),  

adalah : 

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dalam mendaftarkan 

diri; 

2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT); 

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan 

4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan. 

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  

penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada 

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan 

berkurang.  
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Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2010) 

tentang Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan 

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah 

Jakarta, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif 

terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan. Apabila kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tinggi maka penerimaan pajak 

yang diperoleh akan tinggi, dan sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak dalam 

menbayar kewajiban pajaknya rendah, maka penerimaan pajak yang diperoleh 

pun rendah.  

2.6.2. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan 

Pajak 

Pengertian Penagihan Pajak menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 1997, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pelaksanaan Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa, adalah 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. 

Jumlah penerimaan negara dari sektor pajak belum mencapai tax ratio 

yang optimal, dengan tax ratio Indonesia 13,5%. Walaupun meningkat dalam 

persenannya, tetapi masih termasuk rendah dibandingkan negara-negara tetangga 

Ini disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar 
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pajak, pajak terutang yang lalai dilunasi oleh Wajib pajak akan terakumulasi 

menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. 

Sehingga cenderung dapat berisiko untuk berkurangnya pendapatan negara yang 

dapat mengakibatkan defisit APBN secara tidak langsung. Dengan adanya pajak 

terutang maka dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Bila penagihan 

pajak dengan surat paksa dilakukan secara efektif maka dpat meningkatkan 

penerimaan pajak.  

Hal peneilitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Syahab dan Hantoro (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak 

dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan. Jadi semakin tinggi penagihan dengan surat paksa, maka akan 

semakin tinggi penerimaan pajak. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkannya 

dalam suatu bagan kerangka pemikiran yaitu sebagai berikut (Gambar2.2) : 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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2.7. Hipotesis 

Menurut Sekaran (2007:135) mengemukakan pengertian hipotesis 

sebagai berikut: 

“Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua 

atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang 

dapat diuji”. 

 

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka yang dapat 

disajikan oleh penulis adalah penulis berhipotesis bahwa:  

   :  Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Bandung Karees. 

   :  Penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan 

pajak pada KPP Pratama Bandung Karees. 

   :  Kepatuhan wajib pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung 

Karees. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud menggambarkannya 

dalam suatu bagan hipotesis yaitu sebagai berikut (Gambar 2.3) : 

Gambar 2.3 

Paradigma Pemikiran 
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