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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen mencakup 21 (dua puluh satu)

Kecamatan yang terdiri dari 219 (dua ratus sembilan belas) Kelurahan dan Desa, 

yang mana mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Sehingga mempunyai 

potensi untuk menggali penerimaan pajak, serta memungkinkan terdapatnya wajib 

pajak yang tidak membayar tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali 

dan akan menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang ada di KPP 

Pratama Kepanjen terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Tidak Langsung 

Lainnya. Berikut data pencairan Tunggakan Pajak yang terjadi pada tahun 2014-

2016 di KPP Pratama Kepanjen. 

Tabel 1.1. 

Jumlah Tunggakan dan Pencairan Tunggakan di KPP Pratama Kepanjen 

Tahun 2014-2016 

Tahun/Jenis Tagihan 
2014 

(rupiah) 

2015 

(rupiah) 

2016 

(rupiah) 

Surat Teguran 

* Tunggakan 700.640.113 2.777.342.815 3.631.797.966 

* Pencairan 40.584.744 194.144.178 46.265.037 

% 5,79% 6,99% 1,27% 

Surat Paksa 

* Tunggakan 817.201.756 3.666.433.737 3.520.553.369 

* Pencairan 182.970.619 869.038.376 415.625.887 

% 22,38% 23,70% 11,80% 

Sumber: Seksi penagihan KPP Pratama Kepanjen, 2017 
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 Berdasarkan data pada tabel 1.1., menunjukkan bahwa jumlah pencairan 

tunggakan pajak melalui penagihan pajak aktif yang terdiri dari surat teguran dan 

surat paksa di KPP Pratama Kepanjen tahun 2014-2016 berfluktuasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa tindakan penagihan pajak di KPP Pratama Kepanjen belum 

berjalan secara efektif dan perlu diketahui penyebabnya. Oleh sebab itu, perlu 

adanya evaluasi dan perbaikan kinerja pada KPP Pratama Kepanjen khususnya 

pada bagian penagihan pajak untuk dapat mengoptimalkan tindakan penagihan 

pajak aktif sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap jumlah total 

penerimaan pajak. 

 Pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan negara dalam membiayai 

berbagai kepentingan seperti pembangunan nasional. Salah satu usaha yang 

dilakukan adalah reformasi pajak. Hal tersebut dapat berupa peningkatan 

administrasi perpajakan dan peraturan yang berlaku yang saling berhubungan 

untuk mencapai penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP), melalui Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), ditunjuk oleh negara sebagai penegak hukum untuk 

memaksa kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak. 

Tindakan penagihan pajak adalah salah satu cara dalam rangka memaksa 

kepatuhan wajib pajak, seperti yang telah disebutkan dalam UU KUP bahwa pajak 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan adanya tindakan 

penagihan pajak, diharapkan agar wajib pajak agar melunasi utang pajak, 

sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Sebagai langkah awal 

dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak, juru sita memberitahukan surat 
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teguran, dan dapat diikuti dengan surat paksa untuk memaksa kepatuhan wajib 

pajak.  

Kegiatan penagihan bukan pekerjaan mudah, pelaksanaanya sangat sulit di 

lapangan, karena harus berhadapan langsung dengan wajib pajak yang 

karakternya beraneka ragam. Dalam tindakan penagihan pajak peran aktif fiskus 

dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan 

penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat 

paksa. 

Menurut Suandy (2008), tindakan penagihan dikelompokkan menjadi 2 

(dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pajak pasif adalah 

tindakan yang dilakukan oleh KPP dengan cara mengawasi kepatuhan 

pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dilaksanakan dengan 

penerbitan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak. 

Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka 7 

(tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak aktif. 

Penagihan pajak aktif adalah tindakan penagihan pajak di mana KPP, melalui Juru 

Sita Pajak, berperan aktif dengan langsung menyampaikan penagihan kepada 

wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak untuk menyampaikan Surat Teguran, 

Surat Paksa, dan diikuti dengan tindakan sita atas barang milik Penanggung Pajak 

yang dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang dan penjualan barang sitaan di depan 

umum (Suandy, 2008:174). 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kepanjen merupakan salah satu unit 

vertikal DJP III di Jawa Timur yang selama ini terus berupaya meningkatkan 
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penerimaan pajak penghasilan di wilayah kerjanya melalui kegiatan penagihan 

pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa. Dalam melaksanakan kegiatan 

penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, KPP Pratama 

Kepanjen harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti bahwa hasil 

pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif akan memberikan 

kontribusi yang besar dalam pencapaian penerimaan pajak yang optimal. Seperti 

penelitian yang telah dilakukan oleh Velayati et al. (2013) yang menyimpulkan 

bahwa penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa di KPP 

Pratama Batu tergolong tidak efektif. Inilah yang mendasari ketertarikan peneliti 

untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Penagihan 

Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya 

Optimalsisasi Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Kepanjen 

Tahun 2014-2016)”. 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan 

surat paksa dalam upaya optimaslisasi penerimaan pajak di KPP 

Pratama Kepanjen? 

2. Berapa besar kontribusi penerimaan tunggakan pajak secara 

keseluruhan di KPP Pratama Kepanjen melalui penagihan pajak aktif 

dengan surat teguran dan surat paksa? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan 

surat paksa dalam upaya optimaslisasi penerimaan pajak di KPP Pratama 

Kepanjen. 

b. Menganalisis kontribusi penerimaan tunggakan pajak terhadap 

penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen melalui penagihan pajak 

aktif dengan surat teguran dan surat paksa 

C.2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah informasi, 

wawasan dan referensi bagi lingkungan akademisi. Secara khusus, 

penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penagihan pajak aktif 

dengan surat teguran dan surat paksa. 

b. Manfaat Praktis 

Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan 

kepustakaan sehingga berguna bagi penelitian selanjutnya. 

Bagi Direktorat Jendral Pajak 

 Penelitian ini membantu pemerintah terkait khususnya Direktorat 

Jendral Pajak dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan pajak 

sehingga jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat. 


	BAB I
	C.1. Tujuan Penelitian
	C.2. Manfaat Penelitian
	Bagi Masyarakat
	Bagi Direktorat Jendral Pajak

