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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Najoan, P (2015) di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama (KPP) Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penagihan 

tunggakan Pajak Pertambahan Nilai dengan surat teguran dan surat paksa  

tahun 2012-2014 pada KPP Kotamobagu berdasarkan pengujian dengan 

rumus efektivitas dan klasifikasi pengukuran efektivitas,  tergolong tidak 

efektif karena memiliki persentase dibawah 60%. Serta, kontribusi penagihan 

pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan 

terhadap tunggakan pajak di KPP Kotamobagu tergolong kurang karena 

memiliki persentase 10%.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Paseleng (2015) di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penagihan pajak 

penghasilan dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa pada KPP 

Pratama Manado dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu 

suatu metode yang dinyatakan seacara deskriptif dengan membandingkan 

jumlah penagihan tunggakan pajak pada tahun yang bersangkutan dengan 

tahun sebelumnya. Penagihan yang dilakukan dengan menggunakan surat 

teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Manado berdasarkan pengujian 
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dengan formula efektivitas tergolong tidak efektif karena memiliki presentase 

efektivitas berada dibawah 60%. Kemudian kontribusi penagihan pajak 

dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan 

di KPP Pratama Manado berdasarkan pengujian dengan formula rasio 

penerimaan tunggakan pajak dan klasifikasi kriteria kontribusi, tergolong 

sangat kurang karena rasio kontribusinya berada pada kisaran 0,00 % s.d. 

10%. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Tunas (2013). Penelitian yang dilakukan di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado. Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat 

paksa pada tahun 2011 tergolong belum efektif karena dengan penerbitan 

sebanyak 1900  lembar hanya dapat tertagih sebanyak 898 lembar dengan 

presentase efektivitas 41,26%. Yang indikatornya tergolong kurang efektif 

dan dilihat dari nilai nominal surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 

22.354.200.000 dan hanya dapat tertagih sebesar Rp. 14.496.150.595 dengan 

presentase efektivitas 64,64%, yang indikatornya tergolong cukup efektif. 

Sedangkan pada tahun 2012 penagihan dengan menggunakan surat paksa 

mengalami peningkatan menjadi efektif, dimana penerbitan sebanyak 704 

lembar dapat tertagih sebanyak 592 lembar dengan presentase evektifitas 

84,09% yang indikatornya tergolong efektif dan jika dilihat dari nilai 

nominalnya surat paksa yang diterbitkan sebesar Rp. 26.547.634.000 dan 
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dapat tertagih sebesar Rp. 21.662.500.538 dengan presentasi efektivitas 

81,59% yang indikatornya tergolong efektif. 

 Adapun perbedaan antara yang pertama, penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah objek penelitian yaitu KPP Madya Malang dimana KPP 

ini hanya ada satu dan wilayah pengadministrasiannya hanya menangani 

Wajib Pajak badan dan wilayahnya luas yaitu meliputi wilayah DJP Jawa 

Timur III. Yang kedua, jenis pajak yang menjadi unit analisis lebih 

menyeluruh yaitu meluputi pajak pajak penghasilan (Pph), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), Bea 

materai, Pajal Tidak Langsung Lainnya (PTLL).  Yang ketiga, tahun yang 

diteliti mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. 

B. Landasan Teori 

1. Pajak 

Menurut Undang-Undang perpajakan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan dimana yang telah diubah terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung.  

Menurut Advianto (2011) pajak memiliki karakteristik bahwa pajak 

merupakan : (i) pungutan secara paksa oleh negara, (ii) yang bersangkutan 

tidak mendapatkan prestasi langsung, (iii) digunakan untuk membiayai 
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pengeluaran umum. Sehingga  dari definisi diatas pajak memiliki peranan 

yang sangat penting dimana pajak merupakan sumber pendapatan negara 

terbesar yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan dan kemakmuran 

masyarakat serta sebagai sumber yang digunakan untuk membiayai semua 

pengeluaran yang di keluarkan oleh negara terutama untuk pembangunan 

negara, sehingga masyarakat dalam hal ini di tuntut untuk memiliki kesadaran 

dalam membayar pajak.  

Berdasarkan  hal diatas, menurut Advianto (2011) pajak memiliki 2 (dua) fungsi 

yaitu :  

a) Pajak Sebagai Fungsi Anggaran (Budgetair), yaitu pajak sebagai sumber 

pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin negara 

dalam melaksanakan pembangunan. Biaya-biaya rutin tersebut diantaranya 

seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. 

Untuk melakukan pengeluaran tersebut uang yang dikeluarkan bersumber 

dari tabungan negara sehingga untuk menopang pembangunan yang lebih 

baik maka tabungan negara juga sebaiknya dari tahun ketahun juga 

diharapkan mengalami peningkatan terutama yang bersumber dari sektor 

pajak. 

b) Pajak Sebagai Pengatur (Regulered), dimana dalam hal ini pemerintah dapat 

mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi 

mengatur ini, pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan , 

sebagai contoh untuk menarik para investor baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri, pemerintah memberikan fasilitas berupa keringanan pajak.  
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2. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Sambodo (2014) sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 

yaitu : 

1. Official Assessment System  

 Sistem pemungutan pajak ini masih digunakan dalam pemungutan pajak 

daerah dan pajak pusat yang bersifat final. Dalam sistem ini, yang 

menentukan besar pajak adalah aparat pajak (fiscus) dan wajib pajak bersifat 

pasif. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung dari keaktifan dan 

profesionalisme aparat. 

2. Self Assesssment System  

 Sistem ini digunakan memungut pajak pusat/pajak negara. Arti dari sistem 

ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetor dan, melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. 

Sistem ini tercermin dalam perhitungan Pph diakhir tahun. Keberhasilan 

sistem ini sangat bergantung dari kesadaran masyarakat,  kejelasan Undang-

Undang, dan profesialisme aparat. 

3. Withholding System 

 Sistem pemungutan majak ini masih digunakan dalam memungut pajak 

daerah maupun pajak pusat. Pengertian dari sistem ini adalah dalam 

pemungutan dan penyetoran pajak, pemerintah (fiscus) melibatkan pihak 

ketiga. Sistem ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih dominan. 

Adapun yang dimaksud pihak lain atau pihak ketiga adalah pihak selain 

pemerintah dan wajib pajak. 
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 Dari ketiga cara pemungutan pajak diatas, di Indonesia saat ini menganut 

sistem pemungutan pajak self assessment system dan witholding system. 

3. Hambatan Dalam Melakukan Pemungutan Pajak 

Sambodo (2014) hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan 

menjadi : 

a) Perlawanan pasif, perlawanan ini biasanya berupa hambatan yang 

mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan dengan struktur 

ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual, moral penduduk dan, 

pemungutan pajak itu sendiri.  

Jadi, pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlawanan pasif 

ini berhubungan dengan masyarakat itu Wajib Pajak itu sendiri yaitu 

kaitannya dengan tingkat intelektual masyarakat, tingkat pengetahuan atas 

perhitungan pajak, dan pengawasan yang kurang dari pemerintah. 

b) Perlawanan aktif, jenis perlawanan ini meliputi semua usaha dan perbuatan 

yang secara langsung ditunjukkkan kepada pihak fiskus dengan tujuan 

menghindari pajak. Adapun contoh perlawanan aktif yang dilakukan adalah : 

 Tax avodiance, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

Undang-Undang secara nyata. Contohnya: Wajib Pajak bisa memanfaatkan 

peraturan-peraturan yang menimbulkan beda persepsi (grey area) atau 

memanfaatkan celah Undang-Undang yang belum ada aturannya (loophole). 

 Tax evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

Undang- Undang (penggelapan pajak). Contohnya: Wajib Pajak membuat 
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pembukuan ganda untuk mengecilkan pajak yang terutang, menyembunyikan 

omzet, dan memperbesar beban. 

 Melalaikan Pajak, yaitu Wajib Pajak menghalangi penyitaan dengan 

menyembunyikan barang-barang yang akan disita, memusnahkan dokumen-

dokumen yang menjadi dasar pembukuan. 

4. Akuntansi Pajak 

Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari 

unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dibidang tertentu. Akuntansi pajak 

tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang - 

Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan 

dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan dari pemerintah. Tujuan dari 

akuntansi pajak tersendiri adalah menetapkan besarnya pajak terutang 

berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. (Trisnawati 

2013)  

Akuntansi Pajak lebih dikenal dengan istilah pembukuan. Pembukuan, 

pada pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP didefenisikan sebagai suatu 

proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data 

dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, 

dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan atau jasa 

yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan 

laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 
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5. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Sedangkan menurut undang-undang Undang-Undang nomor 36 tahun 

2008 tentang pajak penghasilan yang dimaksud dengan PPh 21 adalah 

pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri.  

6. Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 25 

 Menurut undang-undang Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang 

pajak penghasilan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 

adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang 

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak 

Badan untuk setiap bulan. Angsuran Pajak PPh Pasal 25 dibayarkan setiap 

bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikut, dan dilaporkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) paling lambat 20 bulan berikut.  

7. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 Pajak Pertambahan Nilai atau yang sering disebut dengan PPN adalah 

pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau penggunaan Jasa Kena 

Pajak (JKP) didalam negeri. (Advianto 2011) 

 Adapun karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yaitu 

merupakan pajak tidak langsung, pajak objektif, multi-stage tax, mekanisme 

pemungutannya menggunakan faktur pajak, merupakan pajak atas konsumsi 

umum dalam negeri, bersifat netral, dan tidak menimbulkan dampak 

pengenaan pajak berganda. (Sambodo 2014) 
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1. Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, dilihat 

dari sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan pada pihak lain, yaitu 

kepada pihak yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa kena pajak. 

2. Pajak Objektif, dalam hal ini yang dimaksud dengan pajak objektif adalah 

suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor 

objektif, yaitu adanya taadbestand (suatu keadaan, peristiwa atau 

perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang disebut dengan nama 

objek pajak). 

3. Multi-stage tax, setiap penyerahan barang yang menjadi objek pajak 

pertambahan niali mulai dari tingkat pabrikan (manufacture), ditingkat 

pedangan besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk nama, hingga tingkat 

pedangang pengecer (retailer) dikenakan PPN. 

4. Mekanisme pemungutan mengguanakan faktur pajak, sebagai 

konsekuensi penggunaan credit method  untuk menghitung PPN yang 

terutang maka setiap penyerahan BKP/JKP, Pengusaha Kena Pajak yang 

bersangkutan diwajibkan untuk membuat faktur pajak sebagai bukti 

pemungutan pajak. Berdasarkan faktur pajak inilah akan dihitung jumlah 

pajak terutang dalam suatu masa pajak, yang wajib dibayar ke kas 

Negara. 

5. PPN adalah pajak konsumsi umum dalam negeri, sebagai pajak atas 

konsumsi, sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas 

pengeluaran untuk konsumsi (a tax on consumtion expenditure) yang 

dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan, baik badan swasta 
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maupun badan pemerintahan, dalam bentuk belanja barang ataupun jasa 

yang dibebankan paa anggaran belanja Negara. 

6. Bersifat netral, netralisasi PPN dibentuk oleh 2 faktor yaitu: 

a. PPN kenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa, 

b. Dalam pemungutannya, PPN menganut tempat prinsip tujuan 

(destination principle) dan prinsip tempat asal (origin principle). 

c. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda, kemungkinan 

pengenaan pajak berganda seperti yang dialami pada era UU Pajak 

Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN 

dipungut atas nilai tambah saja (value added). 

 

8. Penagihan Pajak 

Penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 UU No.  19 Tahun 1997 

tentang penagihan dengan menggunakan Surat paksa sebagaimana telah 

diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 adalah serangkaian 

tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan 

pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika 

dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang 

telah disita.  

Adapun tujuan dilakukannya penagihan pajak menurut Advianto (2011) 

adalah agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan 

biaya penagihan pajak. Agar penagihan pajak tersebut tercapai, maka 
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diperlukan serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan oleh jurusita pajak 

mulai dari penerbitan surat teguran atau sejenisnya, penyampaian surat paksa, 

penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, 

penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan keluar 

negeri dan penyanderaan. 

Tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan tidaklah harus tuntas dilakukan semuanya, namun 

urutan-urutan tindakan hanya dilanjutkan jika penanggung pajak tidak 

melunasi utang pajaknya. Misalnya jika suatu utang pajak telah dilakukan 

tindakan penagihan sampai dengan surat paksa dan penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka  kegiatan penagihan 

selesai sampai pada tindakan penyampaian surat paksa dan tidak 

ditindaklanjuti dengan tindakan penyampaian surat perintah melakukan 

penyitaan. 

Adapun didalam kaitannya penagihan pajak terdapat 2 jenis penagihan 

yaitu penagihan secara aktif dan penagihan secara pasif. Yang dimaksud 

dengan penagihan pajak secara pasif adalah penagihan awal yang melibatkan 

pihak internal KPP saja, penagihan pasif dilakukan oleh pihak KPP. Kegiatan 

penagihan ini meliputi saat penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat  

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

Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SK 

Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), dan Putusan 
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Banding oleh seksi terkait hingga diterbitkannya Surat Teguran oleh seksi 

penagihan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Surat Tagihan 

Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi 

administrasi dan/atau denda.  Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak,  jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 

sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan yang 

dimaksud dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

menyebutkan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 

pajak yang telah ditetapkan. Surat Keputusan Pembetulan (SK) 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 (STP), Surat Keputusan (SK) Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 

Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Pemberian Imbalan Bunga. 

Sedangkan yang dimaksud dengan Surat Keputusan (SK) Keberatan adalah 

surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 

terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.  
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 9 menyebutkan Surat 

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Keberatan, Surat 

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Banding harus dilunasi dalam 

jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Bagi Wajib Pajak usaha 

kecil dan Wajib Pajak didaerah tertentu, jangka waktu pelunasan 

sabagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama menjadi 

2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan.  

Dari uraian diatas apabila sejumlah penerbitan surat yang disebutkan 

diatas tidak dilunasi oleh  penanggung pajak apabila sudah tanggal jatuh 

tempo maka pihak KPP memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan 

kelevel selanjutnya yaitu penerbitan surat teguran. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan pajak secara aktif adalah 

penagihan lanjutan dari penagihan pasif. Penagihan aktif merupakan 

penagihan yang secara langsung melibatkan Wajib Pajak. Rangkaian dari 

penagihan aktif ini meliputi penerbitan surat paksa, penyitaan barang, 

pelelalang barang hingga penyanderaan. Sehingga dari pengertian diatas 

kinerja dari seksi penagihan paling potensial ditentukan dari penagihan aktif 

yang dilakukan oleh jurusita, sehingga peran dari jurusita dalam hal ini sangat 

berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan Direktorat 

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: 
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a) Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

b) dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai salah

tulis dan/atau salah hitung.

c) Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi  berupa dendan dan/atau bunga.

d) Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak

membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.

e) Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa

penerbitan faktur pajak.

Jangka Waktu Pelunasan Pajak 

Dalam hal penerimaan STP, maka wajib pajak dianggap memiliki utang 

pajak yang harus sesuai dengan jatuh tempo pembayarannya. Dengan demikian 

wajib pajak yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar utang pajak yang 

tercantum dalam STP tersebut. Pelunasannya harus dilakukan paling lambat satu 

bulan sejak tanggal penerbitan STP. Jangka waktu satu bulan ini, tidak berlaku 

bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu. Pasalnya, untuk 

kedua wajib pajak tersebut pihak fiskal memberikan waktu yang lebih lama 

dibandingkan wajib pajak lainnya. Jangka waktu pelunasan pajak bagi kedua 

kriteria tersebut dapat diperpanjang hingga dua bulan lamanya sejak 

diterbitkannya STP. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 

187/PMK.03/2007. 

Meskipun demikian jangka waktu pelunasan pajak yang telah disebutkan 

diatas bukanlah harga mati yang harus dilunasi dan dibayar oleh wajib pajak pada 

saat jatuh tempo pelunasan. Karena, pada praktiknya ada beberapa perlakuan yang 
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berbeda terhadap wajib pajak yang memang dihadapkan pada kondisi ekonomi 

yang berbeda-beda yang tidak memungkinkan untuk melunasi tagihannya secara 

sekaligus. Sehingga, wajib pajak tersebut dapat dapat dimungkinkan untuk 

menunda mengangsur kewajiban pajaknya. dan hal ini tentu dapat menjadi solusi 

bagi wajib pajak tidak dapat  membayar jumlah pajak dan atau sanksi administrasi 

yang ditagih melalui penerbitan STP. 

 Adapun tata cara penundaan atau pengangsuran pajak tersebut dapat 

dilakukanoleh wajib pajak dengan cara membuat surat permohonan sacara tertulis 

yang telah di tentukan dalam lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-

38/PJ./2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran 

Pajak. Permohonan surat ini disampaikan paling lama Sembilan hari kerja 

sebelum jatuh tempo pembayaran. Dalam pembuatan surat permohonan 

penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak, wajib pajak harus menyertakan 

alasan yang jelas dan disertai bukti-bukti bahwa memang benar-benar tidak dapat 

melunasi utang pajaknya secara sekaligus. Apabila wajib pajak membuat surat 

permohonan tersebut bertujuan untuk mengangsur tagihan pajaknya maka bukti 

yang harus dilampirkan dalam surat tersebut berupa jumlah pembayaran pajak 

yang akan diangsur, masa angsuran serta besar angsuran. Dan apabila wajib pajak 

membuat surat permohonan bertujuan untuk menunda pembayaran pajaknya maka 

bukti yang perlu dilampirkan berupa jumlah pembayaran pajak yang dimohon 

untuk ditunda serta jangka waktu penundaan pembayaran pajak yang diinginkan. 

Dalam permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak maka wajib 

pajak di haruskan memberikan barang jaminan bisa berupa barang bergerak 
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maupun jaminan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepala KPP. Hal ini 

tertuang dalam PER-38/PJ/2008 tentang syarat pengajuan permohonan penundaan 

atau pengangsuran pembayaran pajak. (Republik Indonesia 2009) 

Masa Daluwarsa Penerbitan Surat Tagihan Pajak  

 Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 22 Ayat (1) UU KUP, 

masa daluwarsa STP ini, ditetapkan selama lima tahun sejak diterbitkannya STP. 

Oleh karena itu, apabila wajib pajak yang memiliki tanggungan pajak dan telah 

melewati 5 tahun atau telah melewati masa daluwarsa maka pihak fiskal tidak lagi 

dapat melakukan penagihan pajak.  

9. Juru Sita Pajak 

Menurut Undang-Undang No. 19 Pasal 1 Angka 6 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang No. 19 Tahun 2000 adapun yang dimaksud dengan juuru sita pajak 

adalah pelaksana tindakan pajak yang meliputi penagihan seketika sekaligus, 

pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Juru sita diangkat dan 

diberhentikan oleh Menteri Keuangan untuk pajak pusat dan untuk pajak daerah 

juru sita diangkat oleh kepala daerah yaitu oleh Gubernur.  

Jadi dari pengertian diatas, seorang juru sita memiliki jabatan sekaligus 

tanggungjawab untuk melakukan serangkaian kegiatan penagihan pajak  dimana 

perintah tersebut berasal dari atasan langsung baik itu dari pusat maupun daerah 

sehingga orang yang berada pada jabatan ini harus memiliki kemampuan fisik, 

mental dan profesional.  



23 
 

Menurut Advianto (2011) seorang penagih pajak membutuhkan kemampuan 

tertentu yang unik dan kreatif. Selain standar operasional yang harus dilalui, juga 

dibutuhkan kreativitas untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya. Kemampuan 

tersebut diantaranya seorang juru sita harus memiliki kemampuan bernegosiasi, 

persuasif, dan kemampuan untuk memaksa penanggung pajak dalam melakukan 

penagihan agar melunasi tunggakan pajaknya. 

10. Surat Teguran 

Surat teguran merupakan langkah awal dalam tindakan penagihan pajak. 

Surat teguran atau juga dapat disebut dengan surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis menurut Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Pasal 1 

angka 10 menyebutkan surat teguran yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur 

atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.  

 Dari pengertian diatas dapat sisimpulkan bahwa pemerintah menerbitkan 

surat teguran ini guna mengingatkan kepada penanggung pajak agar segera 

melunasi utang pajaknya agar tidak terjadi tindakan penagihan oleh pihak fiskal, 

kesempatan  yang diberikan kepada wajib pajak adalah selama 21 (dua puluh satu) 

hari setelah diterbitkannya surat teguran sebelum pihak fiskus dengan paksa 

menagih utang pajaknya yaitu dengan menerbitkan surat paksa.  

Tata Cara Penerbitan Surat Teguran 

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (5) PP 80 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak 

dan Kewajiban Perpajakan diatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak melunasi 

jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan, pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih 
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dahulu menerbitkan surat teguran. Surat teguran tersebut diterbitkan setelah lewat 

7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. (Perpu 2008) 

Fungsi Surat Teguran 

Menurut Advianto (2011) surat teguran mempunyai fungsi untuk 

memperingatkan penanggung pajak untuk segera melunasi utang pajaknya, maka 

kondisi diatas menunjukkan bahwa wajib pajak secara sadar telah mengetahui 

bahwa dirinya memiliki utang pajak, sehingga dengan demikian upaya 

memperingatkan wajib pajak atau penanggung pajak dengan surat teguran ini 

sebenarnya tidak diperlukan. 

Penyampaian Surat Teguran  

Penyampaian surat teguran tidak harus dilakukan oleh juru sita pajak, 

melainkan dapat dilakukan melalui : 

a. Penyampaian secara langsung dapat dilakukan oleh petugas pada seksi 

penagihan atau melalui AR yang melayani Wajib Pajak yang 

bersangkutan. 

b. Melalui pos; atau 

c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman 

surat. 

11. Surat Paksa 

 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa menyatakan “Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah perintah 

membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang kini telah diubah menajdi Undang-Undang 
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Nomor 19 Tahun 2000 Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 

dan biaya penagihan pajak.  

 Surat paksa merupakan tindakan lanjutan setelah diterbitkannya Surat 

Teguran, Surat Peringatan atau surat yang sejenis. Surat Paksa diterbitkan 

dikarenakan wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya saat jatuh tempo 

tindakan penerbitan Surat paksa ini merupakan langkah awal penagihan yang 

dilakukan secara aktif, hal ini berarti penagih pajak khususnya jurusita pajak 

memiliki kewenangan untuk secara langsung melakukan penagihan baik itu 

berupa penyitaan barang atau melakukan penjualan harta penanggung pajak 

melalui pelelangan untuk melunasi utang pajaknya atau bahkan melakukan 

penyanderaan terhadap Wajib Pajak. 

 Surat Paksa paling cepat diterbikan 21 (dua puluh satu) hari setelah 

diterbitkannya Surat Teguran, kecuali apabila penggung pajak telah diterbitkan 

surat penagihan seketika dan sekaligus. Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita 

pajak dengan penyertaan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung 

pajak. Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita terhadap badan usaha kepada  

pengurus atau penanggungjawab dari badan usaha yang dikelola atau bisa melalui 

salah seorang pegawai tetap yang bekerja di tempat badan usaha tersebut.  

 

12. Efektivitas Pencairan Tunggakan Pajak 

 Menurut Usman (2009:2) efektifitas berasal dari kata dasar efektif yaitu 

mencapai target atau mencapai tujuan dengan baik. Formula untukmengukur 
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efektivitas terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara relisasi pajak 

dengan target pajak dikali seratus persen. 

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan  

Penagihan Pajak, mendefinisikan bahwa: Pencairan tunggakan atau piutang pajak 

adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum 

tahun berjalan, yang terdiri dari: 

a. Pembayaran melalui SSP; 

b. Pembayaran melalui Pbk; 

c. Pengurangan akibat SK Pembetulan/ Pengurangan/ Penghapusan Sanksi 

Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar; 

d. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan 

Kembali. 

Mengacu pada pengertian efektivitas menurut Usman (2009:2) danpengertian 

pencairan tunggakan pajak menurut Surat Edaran DJP NomorSE-29/PJ/2012 

tentang Kebijakan Penagihan Pajak. 

 Dalam lingkup penagihan pajak, efektivitas diukur pada disejauh mana 

tingkat realisasi penerimaan yang dicapai atas dasar rencana pencairan tunggakan 

pajak yang telah disusun sebelumnya. 

 

 


