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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar untuk Negara, 

penerimaan pajak dalam sektor perpajakan salah satunya adalah dari Pajak 

Penghasilan (PPh) baik dari orang pribadi maupun badan. Sektor perpajakan 

merupakan penerimaan tertinggi Negara yang diupayakan untuk peningkatan 

pembangunan perekonomian Negara.  Laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak 

melaporkan pada tahun 2017 pencapaian strategis Direktorat Jendral Pajak dalam 

presentase realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp1.151,13 triliun atau 89,68 % 

dari target APBN-P tahun 2017. 

Salah satu sumber penerimaan pajak lainnya yaitu penerimaan PPh pasal 25,  

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan badan Pasal 25 

adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh 

wajib pajak untuk setiap bulan sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak dan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 

tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas 

seluruh penghasilan Wajib Pajak pajak akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam 

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun Pajak Penghasilan. Besarnya PPh Pasal 25 

dalam tahun berjalan dihitung berdasarkan penghasilan terutang sesuai dengan  Surat 
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Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan pada tahun lalu dikurangi dengan kredit pajak 

(PPh pasal 21,22,23,dan 24) dibagi dengan 12. Karena diasumsikan dengan tahun lalu 

maka nantinya pasti ada selisih dan perbedaan dengan kondisi sebenarnyapada tahun 

pajak terakhir. Jika nantinya ditemukan kekurangan, selisih tersebut akan dibayarkan 

sebagai kekurangan pajak akhir tahun (kurang bayar). Sebaliknya jika ditemukan 

kelebihan bayar (lebih bayar) wajib pajak dapat meminta kelebihan pembayaran atas 

pajak yang telah dibayarkan. Tujuan angsuran adalah untuk meringankan beban 

pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam jangka waktu satu tahun. 

 Dalam realisasi penghasilan pajak non migas terutama PPh pasal 25 orang 

pribadi  mencapai Rp 7,80 triliun penerimaan PPh pasal 25 Orang Pribadi  tahun 

2017 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 46,91%  jika dibandingkan dengan 

tahun 2016 (LAKIN DJP 2017). Hal ini disebabkan kearena pada tahun berjalan 

wajib pajak tidak atau kurang dalam bayar pajak yang berdampak terhadap 

penerimaan pajak, maka akan dilakukan penagihan pajak yaitu penagihan secara  

pasif terlebih dahulu dan diberikan jangka waktu 1 bulan untuk melunasi, 1 bulan 

jatuh tempo jika 7 hari kemudian wajib pajak belum melunasi utang pajaknya maka 

akan diterbitkan surat teguran pajak. Surat teguran inilah titik dimana penagihan pasif 

mulai berubah menjadi penagihan aktif, dimana dalam surat teguran wajib pajak 

diberi jangka waktu pelunasan selama 21 hari dan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% per bulan yang akan menyebabkan beban pajak yang dimiliki oleh wajib 
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pajak semakin besar dan memaksa wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya 

sehingga akan berdampak terhadap bertambahnya penerimaan pajak. 

Pembayaran pajak merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat yang langsung 

dan bersama-sama melaksanakan kewajiban pajak untuk pembiayaan dan 

pembangunan Negara  sesuai dengan undang-undang nomer 16 tahun 2009 dalam 

pasal 1.  Sistem pemungutan pajak didunia ada 3 jenis yaitu self assessment, official 

assessment, dan withholding tax. Dimana Indonesia menerapkan sistem pemungutan 

pajak self assessment system.  

Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata cara perpajakan sebagai tindakan untuk melakukan pengawasan terhadap self 

assessment system Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak untuk 

menerbitkan surat ketetapan pajak  yang selanjutnya akan dilakukan penagihan pajak 

terhadap wajib pajak yang yang dinyatakan tidak atau kurang bayar  yang diterbitkan 

oleh KPP. Setiap apa yang disampaikan oleh wajib pajak dalam perspektif self 

assessment system itu akan dianggap benar selama otoritas pajak tidak menyatakan 

bahwa itu tidak benar.   

Faktor lain yang dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan penerimaan 

pajak yaitu dengan penagihan pajak.  “Penagihan pajak adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang 

pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang  terutang, penagihan pajak 
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meliputi kegiatan, perbuatan, dan pengiriman surat peringatan, surat teguran, surat 

paksa, penyitaan, lelang,  pencegahan dan penyanderan (Mardiasmo,2011:145). 

Undang-undang nomor 19 tahun 2000 menjadi dasar bagi kantor pajak untuk 

melakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa bagi para wajib pajak yang 

tidak mau melunasi hutang pajaknya.  

 Sedangkan surat paksa berpengaruh ketika wajib pajak diterbitkan surat 

teguran dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan wajib pajak tidak melunasi 

utang pajak maka petugas pajak akan menerbitkan surat paksa ditambah biaya setiap 

penerbitan sebesar Rp 50.000. Sehingga beban pajak yang ditanggung oleh wajib 

pajak akan jauh lebih besar yang akan berdampak terhadap penerimaan pajak.    

 Penelitian dari Kukuh dkk (2014) yang melakukan penelitian pada KPP 

pratama Malang Utara Tahun 2005-2013 untuk wajib pajak badan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara simultan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan 

terhadap jumlah pencairan tunggakan. Secara parsial penagihan aktif tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pencairan karena wajib pajak tidak 

memandang bunga yang diberikan oleh kantor pajak sebagai suatu yang menambah 

beban sebab bunga yang diberikan dianggap terlalu kecil oleh wajib pajak, dan SKP 

memiliki pengaruh karena SKP memberikan makna bahwa surat ketetapan pajak 

merupakan faktor menentukan besar kecilnya pencairan pajak. 
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Penelitian Anastasia dan Waluyo (2013), yang melakukan penelitian di KPP 

Pratama Kosambi untuk Wajib pajak Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

secara simultan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. 

Secara parsial penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh, 

setiap peningkatan atau penurunan satu satuan penagihan pajak akan meningkatkan 

atau menurunkan penerimaan PPh. 

Imas dan Ery (2013) yang meneliti tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak dan 

penagihan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 wajib pajak badan pada KPP 

Pratma Batang. Hasil penelitian ini menujukan bahwa secara persial berpengaruh 

sighnifikan terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Badan. Secara simutan 

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh pasal 25/29 Wajib pajak Badan. 

Perbedaan dengan peneliti lainnya adalah tempat  yang digunakan  untuk 

penelitian dan periode penelitian. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Kepanjen, 

karena penerimaan pajak di KPP Pratama Kepanjen pada tahun 2017 melebihi target 

yang sebesar Rp 53 milliar dari target yang telah ditentukan, pada tahun 2017 

penerimaan pajak KPP Pratama Kepanjen sebesar Rp 687 milliar mengalami 

kenaikan sebesar 36,56% dibandingkan pada tahun 2016. 

Periode  dalam penelitian ini menggunakan data terbaru atau tahun 2015-2017. 

Penelitian ini ditujukan kepada Wajib Pajak orang pribadi karena banyak orang 

pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan melakukan 
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usaha atau pekerjaan lain dan didukung dengan UU no.36 tahun 2008 dalam pasal 25 

tentang angsuran yang diwajibkan hanya kepada wajib pajak orang pribadi.   

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkan  surat teguran, 

penagihan pajak, dan PPh pasal 25,  sehingga berdasarkan uraian tersebut maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Surat Teguran dan 

Surat Paksa terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 WP-OP”. 
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B. Perumusan Masalah 

  Dari latar belakang diatas peneliti merumuskan masalah  apakah  

penerbitan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan PPh 

pasal 25 WP-OP ? 

C. Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

pengaruh penerbitan surat teguran pajak dan surat paksa terhadap penerimaan 

PPh pasal 25 WP-OP. 

D. Manfaat Teoritis  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti 

untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan tentang 

pengaruh surat teguran dan penagihan pajak, dalam hal penerimaan PPh Pasal 

25 WPOP.  

E. Manfaat Praktis  

1. Bagi kantor pelayanan pajak  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan  kepada 

kantor pelayanan pajak  bahwa penerbitan surat teguran dan 

melaksanakan penagihan memiliki pengaruh dalam meningkatkan 

penerimaan pajak penghasilan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sumber informasi serta refrensi untuk memberikan gambaran 

yang lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 
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penelitian tentang perpajakan secara umum dan juga mengenai Surat 

Teguran Pajak dan Surat Paksa yang berpengaruh terhadap penerimaan 

PPh.  




