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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pemerintah 

gencar melakukan beberapa upaya seperti halnya penentuan target penerimaan 

yang sangat tinggi dan selalu meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun 

adalah salah satu bukti bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang 

paling tinggi. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara 

diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun.  

Di Indonesia, penerimaan negara dari sektor pajak sangat besar 

peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun. 

Kondisi itu terjadi pada awal dekade tahun 1980 ketika harga minyak bumi pada 

pasar internasional mengalami fluktuasi dalam kurun waktu relatif panjang dan 

menyebabkan Negara Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan penerimaan 

negara dari minyak bumi dan gas alam (migas) untuk kesinambungannya 

sehingga pemerintah segera mengambil kebijakan dengan melakukan reposisi 

andalan bagi penerimaan negara yakni dari sektor migas ke sektor perpajakan. 

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat 

kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditujukkaan dan 

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian tersebut 

kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan 
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kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran 

rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber 

utama untuk membiayai public investment”. Sedangkan menurut Sommerfeld Ray 

M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R, “Pajak adalah suatu pengalihan 

sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, 

namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, 

tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proposional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan”.  

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan mengenai arti praktis dari pajak 

adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-undang (sehingga 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak 

dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya 

produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. 

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal 

yang ada di bawah naungan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.  

Pada reformasi perpajakan tahun 1983 pemungutan pajak di Indonesia 

berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Namun 

pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan untuk 

melakukan penyelundupan, baik dengan cara memberikan informasi yang palsu 

atau menunda pembayaran maupun dengan cara kolusi dengan para petugas 

penetapan, pemeriksaan dan penangguhan pajak dari jajaran instansi pajak. Peran 

serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak 
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berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, dalam kenyataan masih 

dijumpai adanya tunggakan sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagaimana 

mestinya, perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu 

menunjukan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini 

masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 1.1 di bawah,  

Tabel 1.1 

Tunggakan Pajak Nasional Tahun 2011-2014 

(dalam satuan rupiah) 

Tahun Tunggakan Pajak Persentase naik/(turun) 

2011 54.008.060.540.423 - 

2012 86.801.366.456.347 60,7 % 

2013 70.721.181.887.660 (22,7%) 

2014 77.366.561.749.071 9,4% 

Sumber: Laporan Tahunan Dirjen Pajak Tahun 2010-2013 

Berdasarkan tabel 1.1, memperlihatkan adanya fenomena naik turunya 

angka tunggakan pajak dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 

2012 tunggakan pajak mengalami peningkatan sebesar 60,7%. Pada tahun 2013 

mengalami penurunan tunggakan pajak sebesar 22,7% dan meningkatkan kembali 

pada tahun 2014 sebesar 9,4%. Jumlah tunggakan pajak terbesar terjadi pada 

tahun 2012, yaitu sebesar Rp. 86.801.366.456.347, dan jumlah tunggakan terkecil 

terjadi pada jtahun 2011 yaitu sebesar Rp. 54.008.060.540.423. Dari tahun 2011 

sampai dengan tahun 2014 terjadi peningkatan tunggakan pajak sebesar 43,2%. 
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Tunggakan pajak terjadi pada tahun 2014 disebabkan Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) belum menagih sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp. 

482,29 miliar, penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang 

mengakibatkan Piutang Pajak daluwarsa sebersar Rp. 800,88 miliar, dan DJP 

kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada Wajib Pajak sebesar Rp.338,02 

miliar.  

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2013) kepatuhan Wajib Pajak adalah 

faktor yang penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin 

tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, 

begitupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi target penerimaan pajak 

antara lain kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak sebagai pemungut pajak untuk 

menyetor pajaknya dalam arti lain tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah. 

Kepatuhan Wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Dengan kepatuhan yang meningkat 

tentu saja akan diikuti penurunan tunggakan pajak.  

Penerimaan pajak baik yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM), Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai, diharapkan 

dapat menggantikan peranan pinjaman luar negeri agar ketergantungan kepada 

pihak luar negeri dapat dikurangi. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, DJP 

telah menyusun grand strategy, yaitu ekstensifikai dan intensifikasi. Yang 

dimaksud dengan ekstensifikasi adalah upaya mencari Wajib Pajak yang 
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bersembunyi sedangkan intensifikasi adalah upaya untuk meningkatkan 

penerimaan melalui pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan pajak.  

Penagihan pajak merupakan salah satu bentuk law enforcement. Dasar 

hukumnya adalah UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan 

UU Nomor 19 Tahun 2000, yaitu tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(UU PPSP) bagi pajak pusat dan pajak daerah. UU tersebut menggunakan istilah 

surat paksa, karena memang menurut definisinya pajak itu dapat dipaksakan atau 

mempunyai sifat memaksa.  

Penagihan pajak dilakukan apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak 

terutang dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam STP, SKPKB, 

SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 

Banding. Maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan 

dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa. Dalam halnya 

apabila Wajib Pajak tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan 

penyitaan dan pelelangan atas harta wajib pajak yang disita tersebut untuk 

melunasi pajak yang tidak atau belum dibayar. Adapun jangka waktu proses 

penagihan sebagai berikut: 

1. Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

dari jatuh tempo pembayaran wajib pajak tidak membayar utang 

pajaknya. 

2. Surat Paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh 

satu) hari setelah surat teguran apabila wajib pajak tetap belum 

melunasi utang pajaknya. 
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3. Sita dilakukan dalam jangka waktu 2x24 jam sejak surat paksa 

disampaikan. 

4. Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah 

pengumuman sita sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling 

singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.  

Surat Paksa merupakan alat hukum yang lazimnya diterapkan dalam 

hukum perdata setelah ada putusan hakim. Tetapi dalam hukum pajak surat paksa 

dapat langsung ditetapkan tanpa melalui proses dimuka pengadilan. Menurut pasal 

8 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang “Penagihan Pajak Dengan Surat 

Paksa” menyatakan:  

Surat paksa diterbitkan apabila: 

a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis; 

b. Terhadap penaggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus; 

c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran 

pajak.  

Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. 

Salah satu kendala adalah tingginya angka tunggakan pajak. Untuk mengatasi 

kendala tersebut, maka dibutuhkan tindakan yang mempunyai kekuatan hukum 
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memaksa yaitu tindakan penagihan pajak. Salah satunya dengan menerbitkan 

surat paksa. (Poppy, 2014) 

Pada tabel 1.2 memberikan gambaran tentang perkembangan penerbitan 

dan pencairan surat paksa mulai tahun  2011-2015 yang Penulis peroleh dari data 

hasil penelitian pada KPP Pratama Bandung Cibeunying yang menujukkan 

adanya kesenjangan antara surat paksa yang terbit dengan surat paksa yang 

dibayar. Dalam hal ini tidak seluruh surat paksa yang terbit dilunasi oleh para 

penanggung pajak.  

Tabel 1.2 

Penerbitan Surat Paksa, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 

Pelunasan Surat Paksa, Pelunasan Penagihan dan Saldo Tunggakan  pada 

KPP Pratama Bandung Cibeunying 

Tahun 
Penerbitan 

Surat Paksa 
Penagihan 

Pelunasan 

Surat Paksa 
Pelunasan Saldo Tunggakan 

2011 284 20.503.955.000 54 2.018.876.000 18.485.079.000 

2012 326 18.525.341.000 35 8.622.282.692 9.903.058.308 

2013 367 42.122.041.734 78 21.008.917.471 21.113.124.263 

2014 535 35.653.004.750 86 22.330.672.000 13.322.332.750 

2015 570 43.789.423.508 375 25.602.712.549 18.186.710.959 

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Cibeunying data diolah 

Berdasarkan tabel diatas memberikan gambaran tentang perkembangan 

penerbitan surat paksa, tunggakan pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying 

dengan tunggakan pajak yang cenderung meningkat. Jumlah surat paksa yang 

diterbitkan tahun 2011 sampai tahun 2015 sebanyak 2080 lembar dan jumlah surat 
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paksa yang diterima selama tahun 2011 sampai tahun 2015 sebanyak 628 maka 

realisasi penerbitan surat paksa selama 5 tahun berjalan adalah sebsar 30,1%. 

Sedangkan jumlah penerimaan pajak yang harus dilunasi wajib pajak selama 

tahun 2011 sampai tahun 2015 sebesar Rp160.593.765.992 dan jumlah pelunasan 

penerimaan pajak yang diterima KPP Pratama Karees sebesar Rp. 79.583.460.712 

maka realisasi tunggakan pajak selama 5 tahun berjalan adalah sebesar 49,5%. 

KPP Pratama Bandung Cibeunying menargetkan selama 5 tahun berjalan realisasi 

penerimaan pajak tunggakan sebesar 65,00% jauh dengan yang diharapkan. 

Dengan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap 

Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Cibeuying)”. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Bandung 

Cibeunying. 

2. Bagaimana Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap 

Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang Penulis buat tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Untuk mengetahui Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama 

Bandung Cibeunying. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Bandung 

Cibeunying. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat pada beberapa pihak diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya 

penagihan pajak dengan surat paksa beserta pengaruhnya terhadap 

pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying 

Sebagai masukan dan tambahan informasi  dalam rangka mengatasi 

kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan penagihan pajak 

sehingga dapat membantu meningkatkan pencairan tunggakan pajak. 

3. Bagi Pihak Lain  

Sebagai masukan untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan 

referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, Penulis 

melaksanakan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying di Jl. Purnawarman No.21 Bandung, yang dilaksanakan pada bulan 

November tahun 2015 sampai dengan selesai.  

 


