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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat 

penting dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk 

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikasi 

keberhasilan pemungutan pajak yaitu dengan adanya tingkat kesadaran yang 

lebih dari Wajib Pajak untuk membayar dan melunasi pajak yang menjadi 

kewajibannya sesuai dengan jangka waktu. Hal ini sangat berperan penting 

dalam pembiayaan pengeluaran suatu negara yang dimana berasal dari 

partisipasi masyarakat. 

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment, 

yang dimana merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. Akan tetapi, dampak dari sistem ini yaitu Wajib Pajak banyak 

melakukan pelanggaran sendiri. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi 

adalah tidak adanya keinginan dan kesadaran Wajib Pajak untuk melunasi 

atau membayar pajak, sehingga dapat menimbulkan tunggakan pajak. 

Tunggakan pajak timbul ketika pegawai pajak yang disebut dengan 

Jurusita Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang terdapat pada sistem 

self assessment yang dianut oleh Indonesia bahwa jika suatu peristiwa, 

keadaan atau perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya tunggakan pajak 



2 
 

 
 

seperti tidak membayar pajak terutang, maka saat itu juga Wajib Pajak 

memiliki tunggakan pajak tanpa harus menunggu Jurusita Pajak menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak (SKP). Selain sebagai sarana administrasi dalam 

pelaksanaan penagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak juga berfungsi sebagai 

dasar pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana disebutkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009. 

Proses alur tindakan penagihan aktif dimulai dengan penerbitan Surat 

Teguran untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak untuk segera membayar 

utang pajaknya yang telah jatuh tempo. Apabila surat pemberitahuan tersebut 

tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak, maka Jurusita Pajak dapat melakukan 

tindakan penagihan dengan menggunakan Surat Paksa dan selanjutnya dapat 

dilakukan dengan tindakan Penyitaan barang atau aset Wajib Pajak, serta 

diakhiri dengan tindakan Pengumuman Lelang barang sitaan. Hal ini 

dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada 

Penanggung Pajak. 

Setelah Jurusita Pajak melakukan tindakan penagihan aktif, maka 

selanjutnya dapat diukur tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak 

berdasarkan data yang diperoleh. Efektivitas yang dimaksud adalah ukuran 

berhasil atau tidaknya fiskus dalam tindakan penagihan pajak untuk mencapai 

target dan tujuan yang telah ditetapkan, serta berapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah 
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dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk bisa 

meningkatkan efektivitas tindakan penagihan pajak. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mencakup dua wilayah 

Kecamatan yaitu Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru yang 

dimana merupakan wilayah pusat perkotaan yang padat penduduk dan pusat 

perkantoran. Tingkat kegiatan perekonomian di dua kecamatan tersebut 

sangat tinggi, sehingga tidak menutup kemungkinan potensi untuk menggali 

penerimaan pajak juga tinggi, dan sangat memungkinkan juga adanya Wajib 

Pajak yang tidak membayar kewajiban utang pajaknya sesuai dengan jangka 

waktu atau bahkan Wajib Pajak tidak membayar sama sekali sehingga dapat 

menimbulkan tunggakan pajak. 

Berikut adalah Tabel 1.1 data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP 

Pratama Malang Utara tahun 2016-2018. 

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara Tahun 2016-2018 

 

Jenis Wajib Pajak 

Wajib Pajak 

Tahun 2016 

Wajib Pajak 

Tahun 2017 

Wajib Pajak 

Tahun 2018 

Badan 474 443 518 

Orang Pribadi 4.532 3.801 4.939 

Pemungut 5 9 0 

Jumlah 

Keseluruhan 

5.011 4.253 5.457 

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Malang Utara 2019.  

Berdasarkan data dari Tabel 1.1, menunjukan bahwa jumlah 

keseluruhan Wajib Pajak di KPP Pratama Malang Utara dari tahun 2016-2018 

mengalami fluktuasi. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya 

tunggakan pajak. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi dan peningkatan 

tindakan penagihan pajak aktif agar tidak terjadi tunggakan pajak dan dapat 
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memenuhi target jumlah pencairan tunggakan pajak atau dapat dikategorikan 

efektif dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses alur pelaksanaan penagihan pajak? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas penagihan pajak aktif terhadap pencairan 

tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara? 

 

C. Batasan Masalah  

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan beberapa tahap sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tindakan penagihan diawali dengan 

penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 

Penyitaan (SPMP) dan diakhiri dengan Pelaksanaan Lelang. Sebelum 

Pelaksanaan Lelang, dapat dilakukan tindakan Pencegahan dan atau 

Penyanderaan terlebih dahulu. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah saya sebagai peneliti membatasi pembahasan tentang tindakan 

penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak melalui Surat Teguran 

dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.  
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D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui proses alur pelaksanaan penagihan pajak. 

2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas tindakan penagihan aktif terhadap 

pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara. 

  

E. Manfaat Penelitian   

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Dapat dijadikan bahan untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

pengalaman dibidang perpajakan. 

2. Dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang sudah ada dan 

dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 


