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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara 

kepulauan, luas pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Saat 

ini, pemerintah sedang giat – giatnya melakukan pembangunan 

infrastruktur demi membantu peningkatakan perekonomian serta demi 

pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik yang berada di 

perkotaan maupun di daerah. Demi terlaksananya pembangunan tersebut, 

Negara memerlukan dana yang besar, salah satu sumber pendanaan utama 

yaitu pajak.  

Membahas tentang pajak, maka akan membahas tentang Negara 

pula. Sebab, kebutuhan suatu Negaralah yang membentuk pajak itu 

sendiri. Pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin 

maupun pembangunan  

Dilihat dari potensinya, sektor perpajakan dapat menjadi salah satu 

sektor yang dapat memenuhi pembiayaan pembangunan dan meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Namun, akibat dari kesedaran Wajib Pajak di 

Indonesia yang masih rendah membuat penerimaan Negara dari sektor 

perpajakan selalu tidak terpenuhi setiap tahunnya.  
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Grafik 1.1 

Target Penerimaan Pajak dan Realisasinya 
Sumber : (DDTCNews, 2020) 

Dilansir dari (DDTCNews, 2020), pada tahun 2017 target 

penerimaan pajak yaitu sebesar 1.283,60 Triliun Rupiah terrealiasi sebesar 

1.151,03 Triliun Rupiah atau dengan persentase 90%, dan pada tahun 2018 

jumlah penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.424 terrealiasi 1.313 

Triliun Rupiah atau 92% serta pada tahun 2019 penerimaan pajak 

ditargetkan sebesar 1.577,60 Triliun Rupiah dan terrealisasi sebesar 

1.332,06 Triliun Rupiah atau sebesar 84%.  

Hal tersebut dikarenakan kesadaran Wajib Pajak masih rendah. 

Terbukti dari penerimaan pajak yang belum memenuhi target, masih 

banyaknya tunggakan atau piutang pajak dalam jumlah besar yang belum 

terselesaikan pembayarannya oleh Penanggung Pajak ataupun karena 

adanya pihak – pihak yang berusaha menghidar dari pembayaran pajak.  
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Grafik 1.2 

Jumlah Saldo Tunggakan atau Piutang Pajak  
Sumber : Seksi Penagihan Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III 

 

Dari data diatas, saldo awal tunggakan atau piutang pajak di Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat III menunjukkan angka yang cukup besar. 

Dimana pada tahun 2017 saldo tunggakan sebesar Rp. 1,361,904,410,162 

dan Rp. 952,345,801,006 pada tahun 2018 serta pada tahun 2019 saldo 

tunggakan sebesar Rp. 1,410,168,65,887.  

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan saldo tunggakan 

piutang pajak selalu meningkat, yang pertama karena berimbas dari 

perubahan mekanisme penagihan dalam Undang – Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang kedua yaitu karena adanya proses 

pemeriksaan pajak (DDTCNews, 2018).  

Selain itu, masih tingginya saldo tunggakan atau piutang pajak 

tersebut karena masih banyak Wajib Pajak yang kurang sadar pentingnya 

membayar pajak. Hal tersebut berdampak dari diberlakukannya Self 

Assessmet System di Indonesia.  

Self Assessment System itu sendiri merupakan suatu kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah agar Wajib Pajak dapat menghitung, 
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membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Oleh karena itu, 

masih banyak Wajib Pajak yang melakukan kecurangan pajak seperti 

melakukan berbagai cara agar pajak yang mereka bayarkan sedikit, tidak 

membayar atau melaporkan pajak terutangnya karena merasa petugas 

pajak tidak akan mengetahui hal tersebut dan juga masih banyak Wajib 

Pajak yang merasa bahwa membayar pajak adalah beban.  

Demi meningkatkan pembayaran tunggakan pajak oleh 

penanggung pajak, Direktorat Jenderal Pajak membentuk satu seksi yang 

khusus menangani atau bertanggungjawab atas pembayaran utang 

penanggung pajak yaitu seksi Penagihan Pajak. Seksi Penagihan Pajak 

sendiri bertugas untuk menagih utang pajak dengan menerbitkan Surat 

Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat 

Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keptusan Keberatan (SK 

Keberatan), Surat Pelaksanaan Putusan Banding dan Surat Putusan 

Peninjauan Kembali. 

Seksi Penagihan Pajak tidak akan menerbitkan Surat Teguran 

apabila penanggung pajak mengajukan angsuran atau mengajukan 

penundaan pembayaran pajak, dan apabila penanggung pajak tidak 

mengajukan angsuran atau mengajukan penundaan pembayaran pajak dan 

penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan 

Surat Paksa selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan 

dan yang terakhir yaitu dilakukannya proses lelang. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun 

Laporan Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Atas Efektivitas 

Tindakan Penagihan Pajak Dalam Memperkecil Piutang Pajak Di 

Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III”.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah penulis paparkan 

diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kondisi Piutang Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 

III 

2. Bagaimana prosedur penagihan pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa 

Barat III 

3. Bagaimana tingkat keefektifan tindakan penagihan pajak dalam 

memperkecil piutang pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III 

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tindakan 

penagihan pajak dalam memperkecil piutang pajak di Kantor Wilayah 

DJP Jawa Barat III 

 

1.3. Manksud Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maksud dari dilakukannya 

penelitian untuk Laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kondisi piutang pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa 

Barat III 
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2. Untuk mengetahui prosedur penagihan pajak di Kantor Wilayah DJP 

Jawa Barat III 

3. Untuk mengetahui tingkat keefektifan tindakan penagihan pajak pada 

pencairan piutang pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III 

4. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi pada saat 

melakukan pencairan piutang pajak dengan tindakan penagihan pajak 

di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan jenjang Diploma III dan mendapatkan gelar Ahli Madya 

Pajak di Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

b. Untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan umumnya dan 

tentang penagihan pajak khususnya 

2. Bagi Pembaca 

a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang efektivitas 

tindakan penagihan pajak pada pencairan piutang pajak di Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat III 

b. Sebagai penambah pengetahuan dibidang keilmuan perpajakan 

c. Sebagai tambahan referensi dalam penyusunan makalah, karya 

tulis ilmiah dan sebagainya 
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1.5. Metodologi Penelitian 

Pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 

metode deskriptof kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan 

penggabungan dua metode, yaitu metode deskriptif dan metode kualitatif. 

Menurut Nazir (1988) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem peristiwa pada masa sekarang. Menurut Moleong (2005:6) 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Jadi, dapat di simpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif 

merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan di 

jabarkan secara deskriptif. Pada metode ini, hasil yang di dapatkan 

merupakan hasil asli (apa adanya) tanpa adanya proses merubah atau 

memanipulasi. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penulisan laporan akhir 

ini yaitu teknik analisis rasio. Dimana analisis rasio yang digunakan yaitu 

rasio efektivitas. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas yang 

berhubungan dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi 

pajak dengan target pajak (Velayati et al., 2013, p. 4) 
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Rumus untuk pengukuran efektivitas :  

 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa tingkat 

efektivitas dari hasil perhitungan menggunakna rumus efektivitas yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efetif 
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.317 Th 1996 dalam (Velayati et al., 2013) 

 

1.6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada 

penelitian untuk Laporan Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut : 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data secara langsung terhadap objek yang akan diteliti 

di lapangan 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan suatu teknik yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data dengan cara membaca dan memahami 

berbagai referensi. Referensi tersebut dapat berupa buku, jurnal, 
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peraturan perundang – undangan, artikel dan berbagai karya tulis 

ilmiah lainnya. 

 

1.7. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Untuk menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan 

penelitian pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III yang beralamat di 

Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Paledang, Bogor, Jawa Barat 16122 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai 

dengan tanggal 15 Mei 2020. Jadwal ini merupakan ketetapan yang 

dibuat oleh Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. Jadwal penelitian ini secara rinci di 

paparkan pada tabel berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Tabel 1.2 

Jadwal Penelitian 

No Keterangan 

Bulan 

Maret  April  Mei Juni  Juli  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Praktik Kerja 

Lapangan 

(PKL) 

                    

2 

 

Pengumpulan 

Data LTA 

                    

3 
Pengajuan 

Judul 

                    

4 Bimbingan 
                    

5 Sidang Akhir 
                    

 


