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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap warga negara dari lahir hingga meninggal dunia turut 

merasakan fasilitas dari pemerintah yang semuanya berasal dari dana pajak. 

Pajak digunakan sebagai dana untuk membiayai keperluan rumah tangga 

negara, yaitu pengeluara yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada pada 

suatu negara. Beberapa dana pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas 

kesehatan, sekolah, dan infrastruktur yang sehari-hari dinikmati oleh 

masyarakat. Dana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama 

Negara, oleh karena itu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak secara 

tepat waktu sangat diharapkan pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih 

banyak Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajibannya.  

Banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral pajak (DJP) 

untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang terhindar dari korupsi. 

Ryad(2017) Beberapa upaya telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diantaranya melalui Reformasi 

Perpajakan. Reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan 

dilakukan terhadap tiga (3) bidang pokok, yaitu meliputi bidang: administrasi, 

yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan, bidang peraturan, dengan 

melakukan amandemen terhadap undang undang perpajakan, dan bidang 

pengawasan, serta membangun bank data perpajakan nasional 
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Ryad (2017) ”Konsep utama modernisasi perpajakan adalah 

pelayanan maksimal dan diawasi ketat dengan pelaksanaan good 

governance untuk mencapai sebuah tujuan yaitu tingginya kepatuhan 

Wajib Pajak” 

Wikipedia (2019) kantor pelayanan pajak adalah unit kerja 

Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan tugas pelayanan pajak 

kepada masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah sebagian dari 

kantor yang mengurus pajak dibawah pengawasan DJP (Direktur Jendral 

Pajak) yang memiliki beberapa kasus penunggakan pajak. (Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2017) AR (Account 

Reepresentative) bertugas menggali potensi masing-masing wajib pajak, 

memberikan koseling, dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). 

STP diterbitkan ketika wajib pajak kurang bayar atau bahkan tidak 

membayar hutang pajak. Karena keterlambatan Wajib Pajak dalam 

melaksanakana kewajibannya, banyak pembangunan yang tidak berjalan 

dengan lancar karena alokasi dana pajak ditujukan kepada fasilitas yang 

akan dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah 

memberlakukan UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakanyang telah beberapa kali diubah dengan UU No 16 tahun 

2000 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No 16 tahun 2009 

tentang perubahan ketiga yang disebut dengan Undang-Undang KUP, 

yaitu dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa “Apabila dari riwayat data terdapat 

jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar maka dikenai sanksi 
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administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa, 

yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga dengan tanggal pelunasan 

atau saat diterbitkan Surat Tagihan Pajak, serta bagian dari bulan yang 

dihitung penuh 1 bulan.”. Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik 

untuk mempelajari dan membuat tugas akhir dengan judul “Dampak 

Tindakan Penagihan Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis 

merumuskan beberapa masalah yang timbul yaitu : 

1. Bagaimana prosedur penagihan berdasarkan Undang-Undang KUP 

Nomor 16 Pasal 14 Tahun 2009? 

2. Bagaimana dampak tindakan penagihan pajak dengan Surat Tagihan 

Pajak terhadap pencairan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Surabaya Sawahan berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Pasal 

14 Tahun 2009? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyimpang dan lebih terarah dari pembahasan, 

maka penulis memfokuskan penelitian pada prosedur penagihan pajak sesuai 

Undang-Undang KUP Nomor 16 Pasal 14 Tahun 2009 dan dampak tindakan 

penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak terhadap pencairan tunggakan 

pada Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan. 



4 
 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

tujuan penulisan tugas akhir dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menjelaskan prosedur penagihan pajak sesuai dengan Undang-

Undang KUP Nomor 16 Pasal 14 Tahun 2009. 

2. Untuk mengetahui dampak tindakan penagihan pajak dengan Surat 

Tagihan Pajak terhadap pencairan tunggakan pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surabaya Sawahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak antara lain : 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Bagi instansi terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah informasi tentang pentingnya dilakukan penagihan bagi 

Wajib Pajak oleh Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan. 

2. Bagi Wajib Pajak 

Mengetahui pengetahuan kewajiban sadar pajak dan pemahami 

peraturan perpajakan serta sanksi pajak yang mempengaruhi kepatuhan. 

 

 



5 
 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai sumber informasi dan bahan penelitian selanjutnya 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan 

dan kemajuan dunia pendidikan. 

 


