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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu di 

Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penagihan 

pajak terhadap pencairan tunggakan dikutip dari beberapa sumber penelitian, 

antara lain : 

  Ryad (2017) membahas tentang Modernisasi Administrasi Perpajakan dan 

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bandung, kriteria kepatuhan 

Wajib Pajak adalah: 

1. Tepat waktu saat penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) untuk semua 

jenis pajak dalam waktu 2 tahun terakhir, 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali bagi Wajib Pajak yang 

mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 

3. Tidak pernah terjerat hukum karena melakukan tindak pidana berhubungan 

dengan perpajakan dalam 10 tahun terakhir, 

4. Dalam jangka waktu 2 tahun terakhir telah membuat pembukuan dengan 

hasil pemeriksaan atau koreksi maksimal memiliki utang pajak sebanyak 

5%, 

5. Laporan keuangan dalam jangka waktu 2 tahun terakhir telah diaudit dan 

dinyatakan wajar oleh auditor. 
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Kepatuhan pajak ditunjukkan oleh : 

1. Tingkat pemahaman wajib pajak disertai upaya pemahaman tentang 

peraturan pajak, 

2. Wajib pajak mengisi formulir dengan jelas artinya tidak ada yang ditutupi 

dalam hal asset dan lainnya, 

3. Wajib pajak menghitung utang pajak dengan benar artinya jujur dan 

melaporkan asetnya, 

4. Membayar utang pajak tepat waktu.  

Sondakh dan Tirayoh (2017) membahas tentang Analisis Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan Tax Amnesty di 

KPP Pratama Manado, hambatan pemungutan pajak adalah karena pajak tidak 

memberikan kontraprestasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat 

sehingga mereka menganggap bahwa pajak merupakan beban. 

Dapat diketahui dari penjelasan diatas bahwa tingkat kepatuhan Wajib 

Pajak adalah seorang Wajib Pajak yang mau memahami peraturan pajak, mau 

membayar dengan benar, dan tidak menolak jika dijatuhi sanksi atau dilakukan 

pemeriksaan demi terwujudnya kesejahteraan negara. 

Prasetyo (2016) membahas tentang Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan 

Tindakan Penagihan dengan Tingkat Pelunasan Kewajiban Perpajakan, Fungsi 

STP (Surat Tagihan Pajak) adalah sebagai korektor jumlah utang pajak, dapat 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, alat untuk menagih 

pajak. Penerbitan STP merupakan dasar penagihan pajak. Tindakan penagihan 

sebagai salah satu bagian dari sistem pelaksanaan UU pajak. Pelaksanaan UU 
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pajak ini memberikan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum. Oleh karena itu, Wajib Pajak dituntut untuk kooperaktif 

dalam setiap tahapnya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sudah 

dilakukan adalah tolak ukur pelaksanaan UU pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak. 

 

B. Teori Dan Kajian Pustaka 

1. Pajak 

Mardiasmo (2018:3)  “Pajak adalah uang yang diberikan rakyat 

untuk negara dan sudah diatur dalam undang-undang (bersifat memaksa) 

dan tidak ada kontraprestasi (tidak  dapat dirasakan perorangan)  karena 

digunakan untuk kepentingan umum dan digunakan bersama bahkan 

mungkin dengan yang tidak membayar pajak”. Pada definisi diatas dapat 

disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat berdasarkan Undang-

Undang berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk membiayai 

rumah tangga negara. Pembayaran pajak diterima Negara berupa uang 

(tidak berupa barang), yang kemudian dari dana tersebut dialokasikan 

untuk kepentingan bersama masyarakat. 

Resmi (2008:1) Pajak adalah kewajiban bagi rakyat dalam 

menyerahkan sebagian dari kekayaan yang dimiliki untuk kas negara yang 

disebabkan oleh keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 

kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman melainkan menurut 

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta bisa dipaksakan, tetapi tidak 
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ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, melainkan demi 

memelihara kesejahteraan secara umum. 

Menurut Resmi (2019:7) pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 

a. Menurut Golongannya : 

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh 

Wakib Pajak daan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dapat dilimpahkan 

pembebananya kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai. 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan 

pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 

Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

c. Menurut Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 

Penghasilan, PPn (Pajak Pertambahan Nilai), dan PPnBM Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 
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2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak 

Daerah ini berasal dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. 

Berdasarkan uraian diatas, pajak adalah iuran yang diberikan oleh 

wajib pajak kepada negara dalam bentuk uang untuk bersama membangun 

negara. Pajak dibagi menjadi tiga yaitu berdasarkan golongan, sifat, dan 

menurut pemungutnya. Pembagian pajak ini dimaksudkan untuk 

mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dan 

mempermudah petugas pajak dalam pengumpulan dana. 

2. Fungsi Pajak 

Mardiasmo (2018:4) Fungsi pajak dibagi menjadi 2, yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam 

membiayai pengeluaran negara. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Berdasarkan landasan teori diatas dapat diketahui bahwa fungsi 

pajak ada 2, yaitu anggaran (budgetair) dan mengatur (regulerend). 

3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

Pajak (2013:25) NPWP adalah sebuah identitas yang diterbitkan 

oleh Kantor Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi 

perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, NPWP 



11 
 

 

juga digunakan sebagai sarana agar memudahkan petugas pajak dalam 

melakukan pengawasan.  

Berdasarkan landasan teori diatas dapat diketahui bahwa NPWP 

digunakan sebagai identitas Wajib Pajak yang digunakan untuk memudahkan 

petugas pajak dalam melakukan pemantauan dan pemeriksaan. 

4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 

Undang-undang Pajak Tahun 2000 (2001:4) “Wajib Pajak adalah 

orang pribadi yang telah memenuhi kriteria atau badan yang telah 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang 

telah diatur pada undang-undang perpajakan untuk memenuhi kewajiban 

pajaknya kepada negara, termasuk pemungut dan pemotong pajak 

tertentu”. Kewajiban perpajakan mulai timbul sejak wajib pajak mulai 

terdaftar pemegang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan, dimulai sejak Wajib 

Pajak memenuhi kriteria subjektif dan objektif sesuai peraturan Undang-

Undang pajak. Menurut Mardiasmo (2018:60) 

a. Kewajiban Wajib Pajak 

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 

4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan dimasukkan 

ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah 

ditentukan. 



12 
 

 

5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 

6) Jika diperiksa wajib:  

a) Meminjamkan buku atau catatan tentang keuangan atau yang 

dibutuhkan dan memperlihatkan jumlah uang yang diperiksa 

oleh petugas, data dan dokumen yang menjadi dasarnya dan 

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan, 

usaha, termasuk pekerjaan bebas wajib pajak dan objek yang 

diduga menjadi utang pajak. 

b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 

yang dipandang perlu memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan. 

7) Apabila saat pemeriksaan ditemukan dalam pembukuan, 

pencatatan, dokumen dan keterangan Wajib Pajak yang diperiksa, 

bahwa dirinya terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, 

maka dalam pemeriksaan pajak kewajiban merahasiakan itu 

ditiadakan oleh pemerintah demi berjalannya pemeriksaan. 

b. Hak Wajib Pajak 

1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 

2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT. 

3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 

4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 

5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 

pembiayaan pajak. 
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6) Mengajukan permohonan untuk perhitungan pajak yang 

dikenakan dalam surat ketetapan pajak. 

7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 

8) Mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi, 

serta pembetulan surat ketetapan pajak yang masih salah. 

Pada uraian diatas dapat dsimpulkan bahwa setiap Wajib Pajak 

yang sudah layak wajib mendaftar dan mengikuti segala Undang-Undang 

yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak juga memiliki hak yang diatur oleh 

Undang-Undang sehingga terjamin. 

5. Pajak Terutang 

Undang-undang Pajak Tahun 2000 (2001:212) “Pajak terutang 

adalah jumlah pajak yang masih wajib dibayar oleh Wajib Pajak dalam 

suatu waktu, Masa Pajak, Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak 

berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku di negara 

Indonesia”. Jadi, pajak terutang adalah jumlah nominal kewajiban pajak 

yang masih harus dibayar atau belum dibayar oleh Wajib Pajak dalam 

jangka waktu tertentu. Dalam hal ini harus dibayarkan tepat waktu, karena 

jika tidak dibayar akan dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 

6. Utang Pajak 

Mardiasmo (2018:10) Timbulnya utang pajak : 

a. Ajaran Materiil 

Utang pajak timbul karena adanya undang-undang dan adanya 

sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan 

yang dapat menimbulkan utang pajak. 
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b. Ajaran Formil 

Utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan oleh fiskus. 

Pengertian ini tidak melihat tentang adanya sesuatu yang 

menyebabkan, yaitu rangkaian peristiwa atau keadaan sebagai dasar 

yang menimbulkan utang pajak, tetapi tergantung pada adanya surat 

ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus pajak. 

 Berakhirnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal, yaitu : 

pembayaran, kompensasi, dan penghapusan utang. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa timbulnya utang pajak karena dalam periode waktu tertentu Wajib 

Pajak melakukan hal yang menyebabkan utang pajak.  

7. Penagihan Pajak 

Undang-undang Pajak Tahun 2000 (2001:212) Penagihan Pajak 

adalah kegiatan oleh petugas pajak kepada wajib pajak apabila utang pajak 

hingga jatuh tempo pembayaran belum dilunasi. Tahap awal penagihan 

pajak berdasarkan STP (Surat Tagihan Pajak). 

Pajak (2013:41) Yang merupakan dasar tindakan pajak : 

a. Surat Tagihan Pajak (STP) 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 

d. Surat Keputusan Pembetulan 

e. Surat Keputusan Keberatan 

f. Putusan Banding 

g. Putusan Peninjauan Kembali 
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Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak 

berawal dari STP (Surat Tagihan Pajak) yang dilakukan oleh petugas pajak 

ketika utang pajak belum dilunasi hingga jatuh tempo.  

8. STP (Surat Tagihan Pajak) 

Undang-undang Pajak Tahun 2000 (2001:5).  “STP adalah surat 

yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau saksi 

administrasi berupa bunga dan/atau denda” STP merupakan langkah awal 

dalam pelaksanaan penagihan pajak kepada Wajib Pajak yang lalai dengan 

kewajibannya. Dengan diterbitkannya STP, maka Wajib Pajak harus 

mengkonfirmasi tunggakan pajaknya. Jika setelah batas waktu tidak ada 

respon maka akan naik statusnya hingga penyitaan asset. Melaksanakan 

penagihan pajak yang tegas, konsisten, dan kosekuen diharapkan dapat 

membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar hutang pajaknya. Hal ini diharapkan dapat menyelamatkan 

penerimaan pajak yang tertunda. Seksi penagihan merupakan seksi 

produksi yang paling dibanggakan oleh Direktorat Jendral Pajak karena 

merupakan ujung tombak penyelamatan penerimaan Negara yang tertunda. 

Dalam pelaksanaan penagihan pajak harus dilandasi dengan 

perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai dasar hukum bagi 

wajib pajak dan aparatur pajak. Dasar hukum penagihan pajak adalah 

Undang-Undang No.11 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun  2000.  
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Halim dan Icuk Rangga Bawono (2016:33) Direktur Jenderal Pajak 

dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila : 

a. Pajak Penghasilan pada tahun berjalan yang tidak atau kurang dibayar. 

b. Dari hasil penelitian petugas pajak terdapat kekurangan pembayaran 

pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung oleh Wajib 

Pajak. 

c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga 

seperti pada Pasal 14 ayat 1 huruf C UU KUP. 

d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

tetapi tidak tepat waktu. 

e. Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 

dan tidak mengisi faktur pajak sedengan lengkap sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan 

Nilai 1984 dan perubahannya, serta hal berikut : 

1) Data identitas pembeli seperti yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

5 huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 

perubahannya. 

2) Data identitas pembeli seperti tanda tangan dan nama yang telah 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 huruf b dan g Undang-Undang 

Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan semua perubahannya, dalam 

hal ini penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak khusus 

pedagang eceran. 
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f. Pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak 

melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur 

pajak. 

g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat 6a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan 

perubahannya. 

9. Fungsi dan Kedudukan Hukum STP (Surat Tagihan Pajak) 

Fungsi STP adalah : 

a. Menjadi koreksi atas jumlah pajak terutang menurut laporan SPT  

Wajib Pajak. 

b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

c. Alat untuk menagih pajak. 

Pajak (2013:46) tentang penjelasan ayat 2 bahwa STP (Surat 

Tagihan Pajak) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Surat 

Ketetapan Pajak, maka dalam praktiknya dapat juga dikirimkan Surat 

Paksa.  

Pada penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa STP merupakan 

surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak terutang dan denda pajak 

yang berkedudukan sama dengan Surat Ketetapan Pajak sehingga dalam 

praktiknya dapat dikirmkan Surat Paksa apabila Wajib Pajak tidak 

menghiraukan STP yang dikirim oleh petugas pajak. 
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10. Surat Paksa 

Resmi (2008:62) Surat Paksa adalah salah satu rangkaian dan tahap 

dalam penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang 

masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang menyebabkan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh 

Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yaitu 

1 bulan sejak terbitnya Surat Tagihan Pajak.  

Surat paksa merupakan surat yang dikirimkan untuk menagih 

paksa atas utang pajak dan biaya penagihannya kepada Wajib Pajak dan 

bersifat sama seperti putusan pengadilan yang harus segera disikapi dan 

dilaksanakan perintahnya. Jika setelah diterbitkan surat paksa Wajib Pajak 

mengajukan keberatan, maka keberatan ini tidak dapat menunda surat 

paksa tersebut. 


