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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia pajak memiliki kontribusi penting bagi Negara. Sebagaimana 

tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak bersifat memaksa agar 

Wajib Pajak Orang Pribadi/Badan melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, 

dimana penanggung pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari 

Pemerintah. Hasil dari pemungutan pajak itu akan digunakan Pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan bagian terpenting dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maka dari itu Pemerintah berupaya 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin 

dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun 

terakhir. Data pokok APBN pada tahun 2013 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.148,4 

Triliun  sedangkan realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 1.072,1 Triliun dalam 

hal ini berarti penerimaan pajak berkontribusi sekitar 93,4% terhadap penerimaan negara. 

Pada tahun 2014 penerimaan pajak direncanakan mencapai Rp 1.246,1 Triliun dengan 

realisasi sekitar Rp1.143,3 Triliun dan penerimaan pajak berkontribusi sekitar 91,7% 

dalam penerimaan negara. Ditahun 2014 kontribusi penerimaan pajak terhadap negara 

mengalami penurunan, pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak sekitar 93,4% 

sedangkan ditahun 2014 hanya sekitar 91,7% (www.kemenkeu.go.id). 

http://www.kemenkeu.go.id/
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Kondisi realisasi penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan target 

menjadi salah satu faktor dilaksanakannya sensus pajak nasional. Hasil dari 

sensus pajak nasional tidak hanya mampu meningkatkan jumlah penerimaan pajak 

tetapi juga mampu meningkatkan jumlah wajib pajak. Sensus pajak nasional 

mempunyai kaitan yang cukup tinggi dalam pencapaian target tax ratio. Data 

yang ada di Direktorat Jendral Pajak menunjukkan bahwa dari 248 juta penduduk 

Indonesia, baru 44,8 juta orang yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP), sekitar 26,8 juta orang yang terdaftar sebagai wajib 

pajak dan tetapi dari jumlah itu hanya 10,3 juta wajib pajak yang menyampaikan 

Surat Pemberitahuan (SPT). Dari sektor wajib pajak badan yang tercacat di 

Direktorat Jendral Pajak terdapat 1,2 juta badan usaha yang berdomisili tetap atau 

tidak tetap, namun hanya 550 ribu saja badan usaha yang menyampaikan Surat 

Pemberitahuan (SPT) (http://pemeriksaanpajak.com). Dari data tersebut sudah 

dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat rendah. 

Pemerintah berusaha meningkatkan kemampuan negara dalam membiayai 

berbagai kepentingan seperti pembangunan nasional. Beberapa upaya telah dilakukan 

oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan 

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

adalah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan 

nasional dengan jalan yang lebih baik, mengarahkan kepada segenap potensi dan 

kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan 

negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas. 
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Pada tahun 1983 perpajakan mengalami reformasi, sistem pemungutan 

pajak telah mengalami perubahan yaitu official assesment system menjadi self 

assesment system, tujuan dari perubahan sistem tersebut adalah untuk mengurangi 

kontak langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang sebelumnya 

dikhawatirkan dapat menimbulkan praktek – praktek ilegal untuk menghindari 

atau mengurangi kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang bersangkutan. 

Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system wajib 

pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajaknya. 

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan 

perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang – undang perpajakan yang saling 

berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. 

Negara juga memberikan tanggung jawab kepada Direktur Jendral Pajak untuk 

bertindak sebagai agen penegak hukum (law enforcement agent), yaitu tindakan 

penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan ini 

merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan 

penerimaan pajak selain melalui setoran pembayaran pajak secara sukarela. Tetapi 

optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan masih banyak mengalami 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 dilakukannya 

tindakan pencegahan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. 
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Menurut Suandy (2008), terdapat dua kelompok dalam penagihan pajak 

yaitu, penagihan pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif adalah tindakan yang 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan cara mengawasi kepatuhan 

pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dilaksanakan dengan 

penerbitan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak sedangkan penagihan 

aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah jatuh tempo melalui 

penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai 

dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. 

Tidakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran dan penagihan 

sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 

penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan tersebut 

merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam 

pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya 

penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam 

rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 

Upaya pemerintah menerbitkan surat teguran dan surat paksa diharapkan 

mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak agar lebih taat membayar kewajiban 

pajaknya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Oleh karena itu penulis 

tertarik untuk meneliti keefektivitasan surat paksa dan surat teguran dengan 

mengangkat judul “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan 

Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Mojokerto)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaaan 

tunggakan pajak sudah efektif ? 

2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat 

paksa terhadap pencairan tunggakan pajak ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan surat pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Mojokerto dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat 

teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini : 

Sebagai bahan pertimbangan di kantor pelayanan pajak dalam hal 

penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dalam hal ini yang 

diperhatikan adalah keefektivitasan dari penagihan pajak dengan surat teguran dan 

surat paksa dan sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan surat 

teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Mojokerto. Diharapkan dengan adanya infomasi ini kesadaran masyarakat atas 

kewajiban pajaknya meningkat supaya penerimaan pajak juga meningkat melalui 

penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. 
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1.5 Batasan Masalah 

  Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah agar penelitian tidak 

menyimpang terlalu jauh dan sesuai dengan rumusan masalah serta cakupan 

proses penagihan pajak yang cukup panjang dan luas, maka penelitian ini 

disajikan dengan dokumentasi yang dilakukan dengan cara melihat, 

mengidentifikasi dan menghitung angka yang terdapat dalam surat teguran dan 

surat paksa. 

 


