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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam usaha peningkatan penerimaan di sektor pajak, pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Perpajakan telah melakukan beberapa upaya untuk 

meningkatkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan-kebijakan yang 

dikeluarkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan 

ialah melakukan reformasi pajak (tax reform). Tujuan utama dari reformasi pajak 

adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai 

pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan 

kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan 

negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas. 

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah 

mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari official 

assessment system menjadi self assessment system. Berbeda dengan official 

assessment system, dalam self assessment system wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. 

Sehingga melalui sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat 

dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh 

masyarakat.  Sistem ini menaruh kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk 

menjalankan kewajiban-kewajiban perpajakannya.  Namun dalam kenyataannya, 

terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-

kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak 
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yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak 

(Irigandi,2014) 

Negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk 

bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang 

meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara 

yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain 

setoran pembayaran pajak secara sukarela. Pemerintah melakukan pembaharuan 

yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-

undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target 

penerimaan pajak secara optimal.  

Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai 

kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka 

tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) maupun 

ketidakmampuan membayar utang pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu 

dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

memaksa. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung 

pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 

melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 

2008:173). Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan 

tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan 

prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang 
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didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan 

pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tindakan tersebut berupa penagihan 

pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat 

ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi 

penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, 

serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.  

Undang-undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan 

kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya guna 

mengurangi tunggakan pajak yang terjadi. Dengan demikian diharapkan 

penerimaan negara dari sektor pajak dapat lebih optimal. 

Namun hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh fiskus dalam 

penagihan pajak yaitu suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau 

gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Dengan mencegah daluwarsa 

penagihan pajak, berarti juga menyelamatkan penerimaaan pajak negara. Peran 

aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk 

meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara 

menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. 

Penerbitan Surat Teguran merupakan tindakan awal dari pelaksanaan 

penagihan pajak dan pelaksanaannya harus dilakukan sebelum dilanjutkan dengan 

penerbitan Surat Paksa. Penerbitan surat paksa merupakan surat perintah 
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membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan apabila 

penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan 

atau surat lain yang sejenis, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, Penanggung pajak tidak memenuhi ketetentuan 

sebagaimana tercantum dalam keputusan angsuran atau penundaan pembayaran 

pajak. 

Apabila Penanggung Pajak atau Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang 

pajak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa maka di terbitkanlah Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Namun dalam pelaksanaannya, 

kegiatan penagihan pajak belum berjalan optimal karena kegiatan penagihan pajak 

yang dilakukan umumnya tidak tuntas dilaksanakan sampai dengan kegiatan 

Pelelangan, tetapi hanya sampai dengan di terbitkannya Surat Paksa. Selain itu 

jangka waktu pelaksanaan penagihan pun umumnya terlampau lama dari tanggal 

jatuh temponya Surat Ketetapan Pajak, sehingga kondisi ini mengakibatkan 

penerimaan negara menjadi tertunda dari jadwal yang seharusnya. 

Dalam penelitian ini memilih obyek penelitian KPP Pratama Kepanjen, 

karena untuk mengetahui bagaimana penerapan surat teguran dan surat paksa 

terhadap efektivitas penerimaan pajak di Kepanjen.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditetapkan judul penelitian ini: 

“Efektifitas Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen Malang”. 
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B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah efektifitas penerbitan surat teguran dan surat paksa 

terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Kepanjen Malang? 

2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

 
Untuk menghindari permasalahan pengujian pengendalian yang terlalu luas, 

maka penulis memberikan batasan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektiftas penagihan 

pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam penerimaan pajak di 

KPP Pratama Kepanjen Malang dan seberapa besar kontribusi penagihan pajak 

dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di 

KPP Pratama Kepanjen Malang pada periode tahun 2011,2012,2013,dan 2014. 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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a. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penagihan pajak menggunakan surat 

teguran dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen Malang. 

b. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penagihan pajak menggunakan surat 

paksa dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen Malang. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat 

teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama 

Kepanjen Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Dapat dijadikan bahan pembanding penelitian terdahulu serta dapat 

menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian  serupa, yang 

memiliki topik yang sama sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Dapat memberikan kontribusi pemahaman terhadap mata kuliah 

perpajakan terkait dengan pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa 

terhadap Efektifitas Penerimaan Pajak. 

3. Dapat dijadikan masukan bagi aparat pajak dalam upaya peningkatan 

kebijakan penagihan pajak sehingga jumlah tunggakan pajak tidak 

cenderung meningkat. 


