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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup potensial untuk dapat 

mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sector pajak ternyata salah 

satu sumber penerimaan terbesar Negara. Dari tahun ketahun terlihat bahwa 

penerimaan pajak terus meningkat dan member andil besar dalam penerimaan 

negara. Judi suseno (1999:34) menyatakan bahwa peningkatan penerimaan dalam 

negeri dari sector pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah 

pembayar pajak dari tahun ketahun akan semakin banyak sejalan dengan 

peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1.1 

memberikan gambaran mengenai target terhadap realisasi penerimaan pajak pada 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

(Triliun rupiah) 

 

Tahun Target Realisasi % TerhadapTarget 

2010 743T 723T 97,3% 

2011 879T 874T 99,4% 

2012 1.016T 981T 96,4 % 

2013 1.148T 1.077T 93,8% 

2014 1.246T 1.143T 91,7% 

Sumber: www.economy.okezone.com 
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Dari table di atas, terlihat jelas selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi 

penerimaan pajak tidak pernah mencapai target penerimaan pajak. Penurunan Ini 

dikarenakan tidak adanya rasa kesadaran wp nya itu sendiri bahwa penerimaan 

pajak sangat begitu penting buat pembangunan Negara dan kesejahteraan 

masyarakatnya. Target penerimaan pajak seharusnya tidak sulit dicapai jika 

kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi. 

" Wajib pajak yang datang dengan sukarela ke kantor pajak dan membayar pajak 

sangat sedikit, kebanyakan yang ada adalah diberikan penyuluhan dulu baru bayar 

pajak," ujar Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito ketika ditemui dalam acara " 

Seminar Nasional Perpajakan dengan Topik Penguatan Politik Perpajakan" di 

Auditorium Binakarna Hotel Bidakara, Jakarta. 

Dia mengatakan memperkuat implementasi Undang Undang  Perpajakan yang 

telah dibuat juga menjadi focus utama Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), 

tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan tentunya menegakan 

hokum perpajakan di Indonesia. 

Berdasarkan penuturan di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta 

bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat 

pertumbuhan usaha di Indonesia. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah 

juga salah satu pemacu pemerintah melakukan pertimbangan yang matang dalam 
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menentukan kebijakan fiskal yang diharapkan akan meningkatkan penerimaan 

negara dari sektor pajak. 

Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak 

untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum 

yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak. Ini merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran 

pajak secara sukarela. Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi 

dari pajak maka tentu masyarakat sadar akan pajak (tax counciouness) dan tidak 

akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. Akan tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak 

masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan 

melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah 

ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. 

Berdasarkan penuturan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak, Edi 

Slamet Irianto, menyampaikan hasil evaluasi atas kepatuhan wajib pajak selama 

ini. 

“Saatnya kita merenungkan kembali fenomena perpajakan kita. 

Pembayaran pajak cenderung menurun dalam satu dasawarsa terakhir jika 

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. 

“Direktorat Jenderal Pajak mengungkapkan sesuai dengan hasil audit 

pemeriksaan keuangan, nilai tunggakan pajak per31 Desember 2014 Rp 67,7 

triliun. Untuk mendukung penerimaan pajak ditahun 2015, Direktorat Jenderal 

Pajak berusaha secara optimal agar tunggakan pajak tersebut dapat dicairkan. 

Menurut Edi, untuk mencapai target penagihan tunggakan pajak itu 

pihaknya akan menyampaikan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung 

Pajak. Surat paksa itu mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum 
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yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap. 

Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum 

dibayar kepada Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, jumlah hutang 

pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum 

dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun 

penanggung pajak. Dalam pelaksanaannya tidak semua wajib pajak atau 

penanggung pajak melunasi pajak yang terhutang tepat waktu. Apabila sampai 

batas waktu yang telah ditentukan hutang pajak tersebut belum juga dilunasi, 

maka dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan.  

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah tunggakan pajak yang terjadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying seperti pada table berikut: 

                   Tabel 1.2 Jumlah Tunggakan Pajak Tahun 2010-2014 

 

 

           Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cibeunying 

 

Dari tabel diatas memperlihatkan adanya fenomena jumlah tunggakan 

pajak yang meningkat setiap tahunnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bandung Cibeunying. Untuk mengatasi jumlah tunggakan pajak tersebut, maka 

dibutuhkan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang mempunyai 

Tahun 
Jumlah Tunggakan 

Pajak 

2010 
Rp 7.678.965.084  

2011 
Rp 8.798.905.827  

2012 
Rp 11.456.767.825  

2013 
Rp 11.887.890.685 

2014 
Rp 11.293.496.151 
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kekuatan hukum yang bersifat memaksa agar pencairan tunggakan pajak dapat 

terealisasi. 

Penagihan dengan surat paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak 

tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau 

sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi 

angsuran pembayaran pajak. 

Pengertian penagihan dengan surat paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 

12 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat 

paksa yang berbunyi: “Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 

dan biaya penagihan pajak.” 

Undang-Undang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan 

pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telihat jelas bahwa tujuan 

dibuatnya Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus 

untuk melakukan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang mempunyai 

tunggakan pajak sehingga Wajib Pajak termotivasi untuk membayar hutang 

pajaknya yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. 

Selain itu hasil yang diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih baik 

pada aspek keadilan berupa keseimbangan antara kepentingan masyarakat, Wajib 

Pajak dan kepentingan negara serta Keseimbangan kepentingan itu berupa 

pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak memihak, adil, 

dan selaras dalam mewujudkan aturan perundang-undangan perpajakan serta 

memberikan kepastian hukum (Purnawan, 2004). 
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Tindakan penagihan merupakan upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. 

Berdasarkan undang-undang diatas yang mengharuskan KPP untuk menerbitkan 

surat paksa sesuai dengan jumlah perusahaan yang memiliki tunggakan dan maka 

sesuai dengan fenomena yang telah dikemukakan, KPP Pratama Cibeunying 

menerbitkan surat paksa berdasarkan jumlah tunggakan pajak. Berikut tabel 

jumlah surat paksa yang diterbitkan oleh KPP Cibeunying berdasarkan jumlah 

tunggakan pajaknya.   

Tabel 1.3 Penerbitan tunggakan pajak dengan surat paksa 

Tahun 
Jumlah Tunggakan 

Pajak 

Jumlah Surat 

Paksa yang 

diterbitkan 

2010 
Rp 7.678.965.084 

402 

2011 
Rp8.798.905.827 

515 

2012 
Rp11.456.767.825 

581 

2013 
Rp11.887.890.685 

547 

2014 
Rp 11.293.496.151 

490 

                Sumber: SeksiPenagihan KPP Pratama Bandung Cibeunying 

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH PENAGIHAN 

PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENCAIRAN 

TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK 

PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING” 
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1. 2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal ini maka yang menjadi masalah penelitian akan dilakukan 

diidentifikasi sebagai berikut: 

Berapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap 

pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying. 

 

1. 3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

data dan/atau informasi mengenai penagihan pajak dan pencairan tungakan pajak. 

Agar penelitian jelas dan terarah, maka tujuan yang dicapai adalah: 

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa 

terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying 

 

1. 4 Kegunaan Hasil Penelitian 

1 BagiPenulis 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan 

terkait dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

2 Bagi Pembaca 
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Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang 

telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk 

penelitian yang serupa, yang memiliki topik yang sam sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi. 

 

1.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung 

Cibeunying yang beralamatkan di Jalan Punawarman no. 21 Bandung, 40117. 

Penelitian ini dimulai dari Bulan Maret 2015 sampai dengan selesai. 


