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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, 

pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan penerimaan 

negara dari devisa yang berasal dari ekspor dan berbagai jenis bantuan dari 

luar negeri masih dirasa tidak cukup jika dibanding dengan besarnya 

pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan 

dimaksud. Pemerintah semakin dituntut untuk mampu menggali sumber-

sumber dana lain, khususnya sumber-sumber dana yang berasal dari 

kemampuan bangsa sendiri baik berupa hasil kekayaan alam maupun dari 

iuran masyarakat (pajak) sebagai wujud kemandirian bangsa dalam 

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan (Dina dan Putu, 

2009). 

Masalah pembiayaan menjadi hal yang vital dalam upaya 

membiayai kegiatan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional. 

Pembiayaan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perkembangannya pajak 

merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. Hal ini nampak 

dari terus meningkatnya proporsi penerimaan pajak terhadap total APBN 

(Asri dan Vinola, 2009). Data yang menunjukkan penerimaan pajak dan 

total penerimaan negara tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel I.1. 
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Tabel I.1 

Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara 

Tahun 2010, 2011 dan 2012 

Tahun 
Penerimaan Pajak 

(dalam milyar) 

Penerimaan Negara 

(dalam milyar) 

Presentase Penerimaan 

Pajak Terhadap 

Penerimaan Negara 

2010 723.306,7 995.271,5 73% 

2011 873.874,0 1.210.599,6 72% 

2012 1.016.237,3 1.358.205,0 75% 

Sumber: www.depkeu.go.id, diolah 2013 

Salah satu sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara 

Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi 

kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakannya yaitu Wajib Pajak harus aktif menghitung, 

menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada Kantor 

Pelayanan Pajak (Mayang Wijoyanti, 2010). Penerapan Self Assesment 

System akan efektif apabila kondisi kepatuhan sukarela (voluntary 

compliance) pada masyarakat telah terbentuk. Kenyataan yang ada di 

Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan masih rendah, hal ini bisa 

dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax 

gap dan tax ratio (Darmayanti, 2004 dalam Elia, 2007). 

Data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011 

menunjukkan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta 

orang dianggap layak membayar pajak. Tetapi dari jumlah itu hanya 8,5 

juta orang yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan dari 

sektor Wajib Pajak badan, yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak 

terdapat 22,6 juta badan usaha baik yang berdomisili tetap maupun tidak, 
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namun hanya 466 ribu badan usaha yang membayar pajak. Dari data 

tersebut bisa dilihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (tax 

compliance) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah 

(Nana Adriana, 2012). 

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) corak lain 

dari Self Assessment System adalah Wajib Pajak membayar pajak dengan 

tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Akan tetapi, 

karena dalam Self Assessment System memberi keleluasaan kepada Wajib 

Pajak untuk menghitung pajaknya maka menimbulkan peluang besar bagi 

Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi, atau 

penggelapan penghitungan pajaknya. 

Kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak sebenarnya 

sudah diantisipasi dalam (UU) No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah 

direvisi oleh (UU) No. 16 Tahun 2000, direvisi kembali oleh (UU) No. 28 

Tahun 2007 dan terakhir direvisi kembali oleh (UU) No. 16 Tahun 2009 

tentang (UU KUP), hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan Pasal 12. Pada 

awalnya Pasal 12 ayat (1) (UU KUP) mengatur bahwa setiap Wajib Pajak 

wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada 

adanya Surat Ketetapan Pajak. Tetapi bukan berarti Direktorat Jenderal 

Pajak sama sekali tidak akan menerbitakan Surat Ketetapan Pajak. Dalam 

penjelasan Pasal 12 ayat (1) (UU KUP) disebutkan bahwa Surat Ketetapan 

Pajak tetap diterbitkan tetapi hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu 



4 

yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat 

Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak 

dilaporkan oleh Wajib Pajak. 

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor 

peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan 

adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat 

meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan 

pajak. Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 

Pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang 

melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Asri dan Vinola, 

2009). 

Penegakan hukum (law enforcement) dilakukan dengan 

pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat 

mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, 

penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh 

Wajib Pajak (Sadhani, 1995 dalam Salip dan Wato, 2006). Negara juga 

memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk 

bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum 

yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan 
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salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan 

penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela (Nana 

Adriana, 2012). 

Dalam praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, 

hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau 

karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau 

karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman 

(perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam 

hal membayar pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak 

dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, 

peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan 

peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya (Mayang 

Wijoyanti, 2010). Dalam berita pajak (Harian Kontan, 11 September 2012) 

menyatakan nilai tunggakan pajak untuk data tahun 2010, piutang pajak 

pernah melonjak menjadi hampir Rp 100 triliun; untuk data tahun 2011 

jumlahnya menurun menjadi Rp 86,8 triliun; sedangkan untuk akhir tahun 

2012, Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan sisa piutang pajak yang 

belum tertagih mencapai Rp 48 triliun. 

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan 

penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan 

penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. 

Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan 

menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Selanjutnya berupa 
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penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, 

pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang 

yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam (UU) No. 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 

telah diubah dengan (UU) No. 19 Tahun 2000 (Nana Adriana, 2012). 

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak 

mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah 

ditentukan. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, 

demikian pula sebaliknya. Ellya Florentin (2012) menyatakan efektivitas 

diartikan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu 

ditentukan. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila 

usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas 

penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target 

penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya 

seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang 

sudah ditentukan terlebih dahulu. 

Corry (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan 

pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Pratama Medan Kota. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan 

terhadap penerimaan pajak di (KPP) Pratama Medan Kota. 
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Zakiah dan Hantoro (2008) meneliti pengaruh penagihan pajak dan 

Surat Paksa Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di (KPP) 

Pratama Kanwil (DJP) Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh secara 

signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di (KPP) 

Pratama Kanwil (DJP) Jakarta Pusat. 

Penelitian ini ingin mereplikasi kembali penelitian Corry (2010) 

serta Zakiah dan Hantoro (2008). Akan tetapi, perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah penulis menggabungkan variabel 

independen dari kedua penelitian tersebut. Variabel yang digunakan 

penulis adalah pemeriksaan pajak dari penelitian Corry (2010) dan 

penagihan pajak dari penelitian Zakiah dan Hantoro (2008) serta menguji 

pengaruh ke duanya terhadap efektivitas penerimaan pajak. Selain itu, 

penelitian ini mencoba dilakukan pada (KPP) Pratama Surakarta. 

Berdasarkan uraian yang ada, maka penelitian ini menggunakan 

judul “PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN 

PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK (Studi 

Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas 

penerimaan pajak ? 

2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan 

pajak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh pemeriksaan 

pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. 

2. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh penagihan 

pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengambil manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Aparat Pajak 

Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak 

pada umumnya dan (KPP) Pratama Surakarta pada khususnya dalam 

menentukan strategi untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. 
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2. Bagi Masyarakat 

Agar masyarakat lebih memahami tentang perpajakan dan lebih 

meningkatkan kepatuhan serta kesadarannya dalam membayar pajak. 

3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber 

informasi dan salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti 

yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, maka pembahasan 

pada skripsi ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-

teori secara konseptual yang diharapkan mampu 

mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti. 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tinjauan umum 

mengenai pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, 

penagihan pajak berdasarkan surat teguran, surat paksa, 
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efektivitas penerimaan pajak, tinjauan penelitian terdahulu, 

serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, serta teknik analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum (KPP) Pratama 

Surakarta, hasil analisis data dan pembahasan tentang hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran 

yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. 


