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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Anastasia dan Waluyo (2013) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan pajak 

dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus KPP pratama 

Kosambi. Hasil penelitian ini variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak, penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan pajak dan variabel pemeriksaan pajak dan penagihan pajak bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 

 Imas dan Ery (2013) 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, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

sebesar 37% dan 63% dipengaruhi faktor lain yang tidak dijelskan dalam model.  

 Yuspitara (2015) meniliti tentang analisis pengaruh penagihan pajak dengan 

surat paksa terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan pajak pratama 

Agramakmur Profinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

sederhana dan uji t. Hasil penelitian ini menujukan bahwa surat paksa berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan pajak.   
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 Kukuh, dkk (2014) meneliti tentang pengaruh surat ketetapan pajak dan 

tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan badan 

studi kasus KPP pratama Malang Utara 2005-2013. Penelitian ini analisis data 

menggunakan uji klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan SKP dan penagihan aktif memiliki pengaruh signifikan 

terhadap jumlah pencairan tunggakan. Secara parsial penagihan aktif tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pencairan dan SKP memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. 

 Budi, dkk (2016)  meneliti tentang Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, 

Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa Pajak dan kesadaran wajib pajak 

terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Kota Semarang. Penelitian ini 

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda (multiple regression). 

Hasil penelitian ini menunjukan kewajiban NPWP bernilai positif dan signifikan  

dengan penerimaan pajak, pemeriksaan pajak terjadi koefisien bernilai positif dan 

signifikan dengan penerimaan pajak, semakin banyak pemeriksaan pajak 

melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, 

penagihan pajak terjadi koefisien bernilai positif dan signifikan terhadap 

penerimaan pajak, semakin penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak 

semakin meningkat, surat paksa pajak terjadi koefisien yang bernilai positif dan 

signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel yang paling dominan 

mempengaruhi penerimaan pajak pada kantor pelayan pajak pratama di wilayah 

kota semarang adalah variabel penagihan pajak daripada variabel kewajiban 
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kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, surat paksa pajak, 

kesadaran wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai beta penagihan pajak yang 

paling tinggi. 

B. Kajian Pustaka  

1. Penagihan pajak 

Menurut Direktorat Jenderal pajak Kementerian Keuangan dalam situs 

resminya Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

(badan yang bertanggung jawab atas pembayaran 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. 

2. Dasar hukum Penagihan Pajak 

Undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan 

surat paksaan sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang nomor 19 

tahun 2000. 

3. Menurut situs resmi Dirjen Pajak www.pajak.go.id Tindakan Penagihan 

Pajak :  

a. Surat Teguran 

 Dalam hal WP tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah 

pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan 

dan WP tidak mengajukan keberatan atas STP dan SKP, kepada WP 

http://www.pajak.go.id/
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disampaikan Surat Teguran setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 

tempo pengajuan keberatan. 

b. Surat paksa 

Surat Paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya 

penagihan. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial  dan kedudukan 

yang sama  dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap (Mardiasmo, 2011:127). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa, Utang pajak setelah 

lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran tidak dilunasi, 

diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan 

dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp50.000,00 

(lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 

24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak. 

c. Penyitaan 

Menurut undang-undang no.19 tahun 2000, penyitaan adalah tindakan 

Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan 

jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan 

Surat Sita Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa 

diberitahukan oleh Jurusita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat 

melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat 

Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).  
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d. Lelang  

Menurut undang-undang 19 tahun 2000 pasal 1 (17), Lelang adalah 

setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara 

lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon 

pembeli. Lelang Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari 

setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan 

dengan pengumuman lelang melalui media massa.   

2. PPh Pasal 25  

Menurut UU no 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak 

Penghasilan Pasal 25 (PPh 25) merupakan angsuran yang harus dibayar 

sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. 

Pembayaran angsuran utang pajak yang dilakukan setiap bulan bertujuan 

untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutangnya.  

3. Angsuran Bulanan PPh 25 

 Angsuran PPh 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang 

terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT 

Tahunan PPh). Besarnya Angsuran yang harus dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak pada setiap bulannya (PPh 25) adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 

terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun 

pajak yang lalu dikurangi dengan : 

a. PPh yang dipotong yang dimaksud dalam pasal 21 serta PPh 23  
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b.  PPh yang dipungut yang dimaksud dalam pasal 22 

c. PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan 

yang dimaksud dalam pasal 24 

Kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.  

 Perhitungan Angsuran Bulanan PPh 25 dibedakan menjadi dua, yaitu 

bagi Wajib Pajak orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pasal 25 ayat 4 dan 6 

UU PPh menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

besarnya jumlah angsuran PPh pasal 25 yaitu: 

a. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak (SKP) 

untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali 

berdasarkan SKP tersebut, dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan 

penerbitan SKP. 

b. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan 

besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, 

sebagai berikut: 

1. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian; 

2. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur; 

3. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu 

yang ditentukan; 

4. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; 
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5. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan 

angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan; 

dan/atau 

Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak 

4. Perhitungan PPh 25 Wajib Pajak Orang Pribadi  

PPh menurut SPT Tahunan Tahun Lalu     xxxx 

Pengurangan/Kredit Pajak Tahun Lalu : 

PPh pasal 21     xxxx 

PPh pasal 22    xxxx 

PPh pasal 23    xxxx 

PPh pasal 24     xxxx 

Total Kredit Pajak        xxxx(-) 

Dasar Perhitungan Angsuran Tahun ini     xxxx 

Angsuran PPh 25 = Dasar Perhitungan Tahun ini / 12 bulan atau banyaknya 

bulan dalam bagian tahun pajak tahun lalu. 

5. Perhitungan Angsuran PPh pasal 25 (ayat 1) bagi Wajib Pajak Badan 

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu     xxxx 

Pengurangan/Kredit Pajak : 

PPh Pasal 22    xxxx 

PPh Pasal 23    xxxx 

PPh Pasal 24    xxxx 
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Total Kredit Pajak        xxxx(-) 

Dasar Perhitungan angsuran       xxxx 

Angsuran PPh pasal 25 = dasar perhitungan angsuran / 12 bulan atau jumlah 

bulan dalam bagian tahun pajak.  

6. Perhitungan Surat Teguran Pajak  

Jika wajib pajak tidak membayar PPh 25 dengan batas waktu yang telah 

ditentukan maka petugas pajak akan menerbitkan Surat Teguran Pajak, 

berikut adalah perhitungan jika wajib pajak menerima Surat Teguran Pajak : 

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu     xxxx 

Pajak Kurang Bayar (STP)      xxxx 

Pengurangan/Kredit Pajak : 

PPh Pasal 22    xxxx 

PPh Pasal 23    xxxx 

PPh Pasal 24    xxxx 

Total Kredit Pajak        xxxx(-) 

Jumlah yang masih Harus dibayar     xxxx 

Perhitungan Pajak Kurang bayar : 

Kekurangan bayar pajak Penghasilan PPh 25    xxxx 

Bunga : bulan x 2% x PPh kurang Bayar     xxxx 

Jumlah yang harus dibayar       xxxx 
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7. Perhitungan Surat Paksa  

Jika setelah 21 satu hari dari tanggal penerbitan Surat Teguran wajib pajak 

tidak melunasi utang pajaknya maka petugas pajak akan menerbitkan Surat 

Paksa yang diberitahukan kepada Jurusita Pajak dengan dibebani biaya 

penagihan pajak dengan Surat Teguran sebesar Rp50.000. 

PPh menurut SPT Tahunan PPh tahun lalu     xxxx 

Pajak Kurang Bayar  (STP)      xxxx  

Pengurangan/Kredit Pajak : 

PPh Pasal 22    xxxx 

PPh Pasal 23    xxxx 

PPh Pasal 24    xxxx 

Total Kredit Pajak        xxxx(-) 

Jumlah yang masih Harus dibayar     xxxx 

8. Sanksi keterlambatan pembayaran  PPh pasal 25 

Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai 

bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal 

pembayaran sesuai dengan  Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai 

bunga 2% 

C. Perumusan Hipotesis  

1. Pengaruh penerbitan  surat teguran terhadap penerimaan pajak penghasilan 

pasal 25 orang pribadi 
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 Berdasarkan situs resmi Drijen Pajak, surat teguran merupakan surat 

yang diterbitkan oleh penjabat untuk menegur atau memperingatkan kepada 

wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat Teguran berpengaruh  

ketika 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 pajak 

kurang bayar sebesar 2% per bulan yang akan menyebabkan beban pajak yang 

dimiliki oleh wajib pajak semakin besar dan memaksa wajib pajak untuk 

segera melunasi utang pajaknya yang akan berdampak bertambahnya 

penerimaan pajak pada tahun ini dan akan berdampak terhadap  PPh Pasal 25 

WPOP. Didukung dengan penlitian Yuspitara (2015) penelitian ini menujukan 

bahwa surat paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.   

H1 : Surat Teguran berpengaruh terhadap penerimaan PPh pasal 25 WPOP  

2. Pengaruh surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 orang 

pribadi. 

Menurut Dirjen pajak Penagihan pajak merupakan suatu serangkaian 

tindakan  yang dilakukan oleh  kantor pajak kepada wajib pajak  agar melunasi 
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hutang pajak dan biaya penagihan pajak  dengan cara menegur,  melakukan 

penagihan memberikan surat paksa,  penyitaan harta, melakukan penyanderaan 

dan  menjual barang yang telah disita. Sesuai dengan dasar hukum penagihan 

pajak pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, surat paksa 

mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tidak dapat ditentang. Sehingga 

setiap peningkatan/penurunan penerbitan surat paksa maka akan 

meningkatkan/menurunkan pencairan tunggakan pajak yang akan berpengaruh 

terhadap penerimaan PPh Pasal 25 WPOP. Didukung dengan penelitian 

(Anastasia dan Waluyo;2013) serta Budi Dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh. KPP yang 

akan melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang kurang bayar beserta 

sanksi administrasi sehingga memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk 

melunasi utang pajaknya karena jika tidak, maka penagihan aktif akan 

dilakukan dan tekanan yang diberikan KPP kepada wajib pajak juga semakin 

besar.  

H2 :  surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 

orang pribadi 

D. Kerangka Pemikiran

Variabel menjadi satu langkah yang digunakan  dalam perumusan 

hipotesis penelitian tentang variabel surat teguran pajak (X1) dan surat paksa 

(X2)  sebagai variabel bebas terhadap penerimaan PPh pasal 25 WP-OP (Y) 
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sebagai variabel terikat. Hubungan antar variabel tersebut digambarkan  

sebagai berikut : 
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