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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber pendapatan yang potensial dan memiliki andil 

besar dalam mewujudkan pembangunan nasional bagi suatu negara terutama 

bagi negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Salah satu upaya yang 

dilakukan oleh kementrian keuangan melalui direktorat jenderal pajak adalah 

dengan menerapkan pemungutan pajak dengan sistem self assessment. Hal ini 

tertuang dalam undang - undang No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan. Self Assessment dimana wajib pajak diberi 

kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan pajaknya sendiri. Dalam pelaksanaanya self assessment system 

para wajib pajak menjadi berperan aktif dalam memenuhi hak dan 

kewajibannya karena para wajib pajak sendiri yang akan menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Disamping itu 

system pemungutan pajak dengan cara Self Assessment juga dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar kewajian pajak. 

Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak  selama ini ternyata 

belum sepenuhnya terbayar. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang 

salah satunya adalah banyaknya tunggakan pajak penghasilan yang tidak atau 

belum dilunasi oleh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, 

total outstanding tunggakan pajak sejak beberapa tahun lalu mencapai Rp. 55 
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triliun. Unit Eselon I unit Kementrian Keuangan ini akan terus menagih 

utang-utang pajak tersebut meskipun harus melakukan upaya penyanderaan 

atau gijzeling terhadap wajib pajak. Hal tersebut dilakukan karena jika ada 

tunggakan pajak berarti ada wajib pajak yang tidak patuh dalam melunasi 

kewajiban pajaknya. (liputan6.com)  

Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk 

mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Apabila kekurangan pajak 

sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan 

Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak perlu untuk 

dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam 

kegiatan penagihan pajak tidak semua Wajib Pajak taat dan mematuhi semua 

peraturan perpajakan. Optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada 

berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan 

pajak, baik yang murni penghindaran pajak (tax avoidance) dari masyarakat 

karena masyarakat merasa rugi apabila membayar pajak maupun 

ketidakmampuan masyarakat membayar utang pajak. (Tunas 2013) Oleh 

karena hal tersebut,  masalah utama yang dihadapi adalah kepatuhan wajib 

pajak dalam melunasi kewajibannya sebagian besar masih dibawah rata rata 

hal ini di buktikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melansir 

jumlah tunggakan pajak yang belum dibayarkan oleh para wajib pajak sampai 

31 Desember 2014 sebesar Rp 67,7 triliun. Sementara sampai 24 Maret 2015, 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) baru 

berhasil mencairkan tunggakan sebesar Rp 6,75 triliun atau baru 9,97 persen. 
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(Najoan, P 2015) Untuk mengatasi masalah tersebut maka berbagai upaya 

yang dilakukan oleh DJP dalam mencairkan tunggakan pajak seperti melalui 

diedarkannya surat teguran dan surat paksa yang didalamnya memiliki 

kekuatan hukum. tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut guna untuk 

mengembalikan kesadaran WP dalam melunasi kewajibannya dalam 

membayar pajak yang terutang. 

Pada dasarnya adanya tunggakan pajak ini sebagian besar berasal dari 

kurang patuhnya Wajib Pajak baik itu Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib 

Pajak Badan. Jika itu berbentuk badan, hal ini dikarenakan ada beberapa 

perusahaan yang enggan untuk mendaftarkan perusahaannya menjadi wajib 

pajak aktif dan berdampak signifikan terhadap pemasukan kas Negara. Hal 

ini dibuktikan dari data 20juta badan perusahaan, baru sekitar 5juta 

perusahaan yang terdaftar dan hanya 550ribu perusahaan yang aktif 

membayar pajaknya. (Merdeka.com 2015) Dari uraian tersebut dapat 

dikatakan bahwa jika masih banyak Wajib Pajak yang enggan membayar 

kewajiban pajaknya pada KPP di wilayah seluruh Indonesia yang Wajib 

Pajak tersebut tidak aktif dalam membayar kewajiban pajak. maka dari itu 

penelitian ini ingin menguji pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 

Malang yaitu KPP Madya Malang. 

 Penelitian ini memlilih KPP tersebut karena KPP Madya merupakan 

kantor pajak yang  secara admistrasi hanya melayani Wajib Pajak Badan yang 

wilayah kerjanya mencangkup wilayah diseluruh wilayah kerja Kanwil DJP 

Jawa Timur III yaitu meliputi 14 (empat belas) Kota/Kabupaten, diantaranya 
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Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Jember, Lumajang, Situbondo, 

Bondowoso, Banyuwangi, Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan 

Nganjuk. Dari lingkup wilayah kerja yang luas ini megakibatkan banyak 

wajib pajak yang kurang  patuh dalam melunasi kewajiban pajaknya. Hal ini 

dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) yang mengakibatkan adanya utang pajak. Sehingga KPP Madya 

Malang melakukan upaya untuk menagih tunggakan pajak tersebut guna 

menaikkan penerimaan pajak KPP Madya. Upaya yang dilakukan yaitu 

dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa yang dapat memberikan 

sumbangsih untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan diterbitkannya 

surat teguran dan surat paksa dapat memberkan sumbangsih tersendiri pada 

KPP Madya Malang untuk turutserta menaikkan penerimaan pajak.  

Penelitian ini ini bertujuan untuk membahas tingkat efektivitas 

penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa dalam 

mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak pada KPP Madya Malang 

khususnya untuk Wajib Pajak Yang berbentuk Badan yaitu meliputi Pajak 

Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang 

Mewah (PPnBm), Bea Materai, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL). 

Sehingga penelitian ini dikemas dengan judul “ Analisis Efektivitas Surat 

Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus 

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang”.  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan 

menggunakan surat teguran dan surat paksa pada KPP Madya Malang? 

2. Seberapa besar kontribusi  penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan 

surat paksa dan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada KPP Madya 

Malang? 

C. TUJUAN  PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini : 

1. Menganalisis tingkat efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan 

menggunakan surat teguran dan surat paksa pada KPP Madya Malang. 

2. Menganalisis seberapa besar kontribusi  penagihan tunggakan pajak dengan 

menggunakan surat paksa dan surat teguran terhadap penerimaan pajak pada 

KPP Madya Malang. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi, wawasan dan 

referensi bagi lingkungan akademisi. Serta diharapkan memberikan gambaran 

mengenai efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat 

Paksa Terhadap  Pencairan Tunggakan Pajak serta sebagai referensi 

penelitian selanjutnya.  

  2.  Manfaat Praktis 

a.  Manfaat Bagi Masyarakat 
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penelitian ini membantu masyarakat untuk mengetahui kemudahan dan 

fasilitas dalam membayar pajak dalam rangka melunasi tunggakan pajak dan 

sebagai informasi dan motivasi bagi wajib pajak dalam membayar kewajiban 

pajaknya.  

b. Manfaat Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini berguna untuk membantu pemerintah dalam penilaian

efektivitas kebijakan-kebijakan yang dibuat apakah kebijakan tersebut 

mampu mempengaruhi penerimaan pajak yang berkaitan dengan pencairan 

tunggakan pajak, serta diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman 

tentang pengaruh surat teguran dan surat paksa sebagai sarana untuk 

menaikkan penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak dan sebagai 

bahan pertimbangan pengambilan keputusan. 


