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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang diperoleh penulis 

mengenai Tinjauan Atas Efektivitas Tindakan Penagihan Pajak Dalam 

Memperkecil Piutang Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi piutang pajak pada 3 (tiga) tahun terakhir cukup besar. Saldo 

awal piutang tersebut merupakan piutang secara keseluruhan, dan 

dalam piutang tersebut masih terdapat piutang yang belum 

memerlukan tindakan penagihan pajak aktif dan belum melewati 

jangka waktu pembayaran sesuai dengan Surat Tagihan Pajak (STP) 

atau Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan sebagainya 

sesuai produk hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Tindakan penagihan pajak dimulai pada saat terbitnya produk hukum 

yang sesuai dengan Undang – Undang KUP. Setelah diterbitkannya 

produk hukum tersebut dan apabila dalam waktu 7 hari setelah jatuh 

tempo dan penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya 

penagihannya, maka DJP menerbitkan surat teguran. Kemudian 

setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran dan penanggung 

pajak masih belum melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, 

maka diterbitkan surat paksa. Setelah diterbitkannya surat paksa, 
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dalam jangka waktu 2 x 24 jam penangungg pajak belum melunasi 

utang pajak beserta biaya penagihannya maka akan dikeluarkan surat 

perintah melakukan penyitaan. Apabila dalam jangka waktu 14 hari 

penanggung pajak telah melunasi seluruh utang pajak beserta biaya 

penagihannya, maka penyitaan dicabut, dan sebaliknya apabila dalam 

jangka waktu 14 hari dan penanggung pajak masih belum melunasi 

utang pajak beserta biaya penagihannya maka jurusita akan 

mengumumkan lelang kepada masyarakat melalui media masa, dan 

yang terakhir, dalam jangka waktu 14 hari setelah jurusita 

mengumumkan lelang, pelaksanaan lelang dilangsungkan oleh kantor 

lelang atau petugas yang berwenang. 

3. Dari hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap tingkat keefektifan 

tindakan penagihan pajak pada jumlah pembayaran piutang setelah 

dilakukan tindakan penagihan pajak masih belum efektif atau dengan 

kata lain tingkat keefektifannya masih kurang dari 60%. Dari ke 4 

(empat) tindakan penagihan pajak, jumlah pencairan piutang setelah 

terbit surat paksa selalu menjadi penyumbang terbesar kepada 

pencairan piutang pajak dibandingkan dengan surat teguran, surat sita 

dan lelang. 

4. Kendala yang diahadapi petugas penagihan pajak pada saat melakukan 

tugas untuk meningkatkan penerimaan pajak atau pembayaran piutang 

pajak, yaitu diantaranya Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, terdapat Wajib Pajak yang tidak dapat 
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diakses tempat tinggalnya dan menjadi piutang tak tertagih, Wajib 

Pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya dikarenakan faktor 

keuangan yang tidak memungkinkan, Wajib Pajak tersebut 

mengajukan permohonan angsuran pembayaran dan mengajukan 

keberatan. 

 

5.2. Saran 

Melihat dari masih adanya kendala yang timbul pada hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka penulis 

memeberikan saran kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi 

a. Sebelum proses penagihan pajak dilakukan, sebaiknya dilakukan 

penelitian lapangan terlebih dahulu bahwa Wajib Pajak terdaftar, 

NPWP dan alamat yang tertera tersebut sesuai 

b. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak sangat perlu ditingkatkan, 

baik penerbitan surat teguran, surat paksa, surat sita dan lelang. 

Perlu menambah jurusita pajak, sehingga dapat mengefektifkan 

tindakan penagihan pajak sekaligus mempengaruhi peningkatan 

penerimaan atau pembayaran piutang 

c. Diberikannya sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak atau 

penanggung pajak yang menghindar dari kewajiban perpajakannya, 

dalam hal ini tidak mau melunasi utang pajaknya 
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d. Perlu dibentuknya Satgas (Satuan Tugas) Penagihan Pajak, untuk 

menghindari atau untuk menagih utang pajak yang benar – benar 

tidak bisa ditagih 

2. Bagi Masyarakat/Wajib Pajak 

Diharapkan Wajib Pajak lebih sadar terhadap pentingnya membayar 

pajak, karena pajak merupakan tulang punggung Negara yang 

digunakan untuk kepentingan bersama  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih spesifik, teliti 

dan akurat. Baik dari data yang diperoleh ataupun dari variabel yang 

akan diteliti. Sehingga dapat dijadikan referensi dan menambah ilmu 

bagi seluruh mahasiswa 


