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EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN
SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MAUMERE
Andreas Rengga, Paulus Juru, Hendrikus Bata
Program Studi Manajemen Universitas Nusa Nipa Maumere
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dan
untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari
pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap upaya peningkatan Penerimaan
Pajak di KPP Pratama Maumere. Model penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Penagihan yang dilaksanakan
oleh Seksi Penagihan KPP Pratama Maumere Tahun 2014-2018. Sampelnya adalah
laporan pencairan tunggakan pajak dari kegiatan penagihan pajak dengan surat teguran
dan surat paksa, dan total penerimaan pajak di KPP Pratama Maumere. Variabel
penelitian ini adalah adalah variabel Penagihan dengan Surat Teguran, Variabel
Penagihan dengan Surat Paksa dan variabel Penerimaan Pajak. Teknik analisis data
yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu dengan menghitung tingkat efektivitas
penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa, (Rasio Efektivitas Surat Teguran,
Rasio Efektivitas Surat Paksa) dan Menghitung kontribusi Surat Teguran dan Surat
Paksa, menghitung seberapa besar potensi dari hasil penagihan dengan Surat Teguran
dan Surat Paksa yang dilakukan terhadap total penerimaan pajak yang ada serta
meramalkan besar penerimaan pajak melalui pelaksanaan penagihan pajak dengan
Surat Teguran dan Surat Paksa sampai akhir tahun 2019 dengan menggunakan analisis
proyeksi trend. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan penagihan pajak
dengan Surat Teguran dari tahun 2014-2018 adalah Tidak Efektif. Selanjutannya
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dari Tahun 2014-2018 adalah Tidak
Efektif. Kontribusi pajak dari jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap
penerimaan pajak di KPP Pratama Maumere dari Tahun 2014-2018 adalah Sangat
Kurang, Proyeksi penerimaan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sampai
dengan akhir tahun 2019 mengalami peningkatan.
Kata Kunci: Efektivitas, Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa
PENDAHULUAN
Latar Belakang Penelitian
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi
pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat
diharapkan ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan
negara, sesuai dengan kemampuannya.
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Dalam pelaksanaannya pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara
dari sektor pajak melalui ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Upaya
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tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN
maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan
merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
Untuk Tahun 2019, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
memberikan persetujuan atas perubahan target penerimaan perpajakan sebesar
Rp 1.783,76 triliun. Untuk Tahun 2018, Kementerian Keuangan mengungkapkan
penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp 1.315,9 triliun, atau hanya 92,41% realisasi
dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.424 triliun. Artinya kekurangan penerimaan
(shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun. Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak
sebesar Rp 1.151,03 Triliun atau 89,67 % dari target, Tahun 2016 realisasi penerimaan
pajak Rp 1.105,97 Triliun atau 81,61 dari target, Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak
Rp 1.060,86 Triliun atau 81,97 % dari target, dan di tahun 2014 realisasi penerimaan
pajak Rp 985,13 Triliun atau 91,86 % dari target.
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Gambar 1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014 – 2018
Dari gambar di atas dapat dilihat terjadinya realisasi penerimaan pajak yang cukup
signifikan dalam dua tahun terakhir, namun tetap saja masih belum memenuhi target
yang ditetapkan dalam APBN (<100%).
Belum optimalnya realisasi penerimaan pajak disebabkan oleh berbagai hambatan
diantaranya seperti; wajib pajak tidak ada kesadaran untuk membayar pajak dan wajib
pajak menghindar dengan kewajiban pajak yang harus dibayarnya sehingga timbullah
tunggakan pajak. Tunggakan pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan sebagai akibat dari
penerbitan kohir (ketetapan pajak) dalam kegiatan pemeriksaan, penelitian, dan
verifikasi, atau dari penerbitan putusan keberatan dan banding perpajakan yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tunggakan pajak seharusnya
dilunasi tepat waktu oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Namun, kenyataan yang terjadi adalah banyak wajib pajak yang tidak mau membayar
utang pajaknya dan bahkan melakukan upaya penghindaran pajak (tax avoidance). Hal
inilah yang mengakibatkan tunggakan pajak terus bertambah setiap tahun.
Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan
penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak. Reformasi perpajakan
tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup
signifikan yaitu official assessment system menjadi self assessment system, di mana
wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri
pajaknya dan ini telah sepenuhnya diterapkan oleh stakeholder perpajakan.
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Untuk mengatasi segala permasalahan di atas maka dibutuhkan suatu tindakan
penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa. Penagihan pajak yang
dilakukan oleh fiskus bertujuan agar wajib pajak dapat segera membayar utang
pajaknya sehingga penerimaan pajak bertambah. Agar tujuan penagihan pajak tersebut
tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak
yang dalam hal ini adalah pelaksana tindakan penagihan pajak mulai dari tindakan
penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa,
penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan
barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri
dan penyanderaan.
Tindakan penagihan ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 ayat 9. Dasar dari
penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila
realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah
nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan
pajak dengan surat paksa tersebut cukup efektif.
Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan yang serius
mengingat penerimaan pajak itu sendiri menjadi suatu hal yang sangat penting bagi
suatu negara. Seperti halnya yang terjadi di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di
Maumere, terjadi peningkatan tunggakan pajak dari waktu ke waktu.
Peneliti ini hanya akan membahas terkait penagihan aktif yang dilakukan KPP
Pratama Maumere yaitu penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang
bersifat law enforcement. Dengan adanya law enforcement tersebut diharapkan dapat
mendorong peningkatan kesadaran Wajib Pajak sehingga permasalahan-permasalahan
yang timbul terkait dengan tunggakan pajak dapat diminimalisir. Adapun yang juga
menjadi keterbatasan dalam penelitian ini segala informasi terkait dengan penagihan
dengan Surat Teguran dan Surat Paksa diperoleh dari pihak fiskus saja, yang dalam
penelitian ini adalah pihak-pihak di dalam KPP Pratama Maumere. Hal tersebut
dikarenakan peneliti tidak dapat memperoleh informasi dari Penanggung Pajak karena
menyangkut dengan privasi mereka. Adapun berikut adalah realisasi penagihan dengan
Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Maumere periode 2014-2018:
Tabel 1. Data Realisasi Penagihan Pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa
selama Tahun 2014-2018 di KPP Pratama Maumere
Tahun Nilai Terbit
Pencairan
Nilai Terbit
Pencairan
Surat Teguran
Surat Paksa
2014
5.169.909.292
1.191.561.627 5.081.110.336
1.060.635.940
2015
6.239.413.706
734.435.620
5.379.632.294
1.221.107.323
2016
4.190.950.222
468.729.126
1.113.147.869
330.109.920
2017
9.578.184.285
518.339.039
4.780.550.095
528.336.019
2018
12.099.335.992
445.702.162
10.208.939.964 1.851.433.477
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maumere, 2019

Pada Tabel 1. dapat diketahui bahwa adanya peningkatan jumlah nilai Surat
Teguran maupun Surat Paksa yang diterbitkan pihak KPP Pratama Maumere di tahun
2014-2018 walaupun ada penurunan di Tahun 2016 yang disebabkan oleh Tax Amnesti.
Hal tersebut adalah bukti bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan
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berpotensi dalam meningkatkan nilai pencairan tunggakan pajak. Adapun jika diamati,
penerimaan yang diperoleh dari Surat Teguran maupun Surat Paksa tidak bisa menutup
seluruh nilai Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan. Hal tersebut membuktikan
bahwa pelaksanaan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama
Maumere belum berjalan maksimal.
Tabel 2. Realisasi Penagihan terhadap Total Penerimaan di KPP Pratama
Maumere tahun 2014-2018
Pencairan Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Total
Tahun Surat Teguran Surat Paksa
Penerimaan
Total
2014
1.191.561.627
1.060.635.940
2.252.197.567
143.590.649.339
2015
734.435.620
1.221.107.323
1.955.542.943
198.520.419.023
2016
468.729.126
330.109.920
798.839.046
230.627.757.844
2017
518.339.039
528.336.019
1.046.675.058
221.094.472.724
2018
445.702.162
1.851.433.477
2.297.135.639
248.778.302.558
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Maumere, 2019

Adapun jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak yang ada di KPP
Pratama Maumere, penerimaan dari Surat Teguran dan Surat Paksa tahun 2014-2018
dirasa terlampau jauh dari total penerimaan tahun 2014 sampai tahun 2018 di KPP
Pratama Maumere. Artinya, total penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama
Maumere baik tahun 2014 sampai tahun 2018 sebagian besar diperoleh atas kesadaran
Wajib Pajak sendiri untuk membayar pajak dan peran fungsional pengawasan dan
pemeriksaan, bukan berasal dari tindakan penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama
Maumere.
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa tindakan
penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Maumere dirasa
belum berjalan maksimal. Padahal dari segi SOP-nya, penagihan pajak dengan Surat
Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Maumere telah berpedoman dan mengacu
pada ketentuan yang berlaku, yaitu Keputusan Direktur Jendral Pajak nomor KEP474/PJ/2002 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang
Digunakan Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat
Paksa, Peraturan Menteri Keuangan nomor 85/PMK.03/2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan
Sekaligus, serta Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa. Hal tersebut berarti prosedur penagihan pajak dengan Surat Teguran dan
Surat Paksa yang dilakukan KPP Pratama Maumere telah berpedoman pada ketentuan
yang tepat seperti sebagaimana mestinya.
Di samping itu, diberlakukannya sebuah Undang-undang baru di Indonesia yang
mengatur penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun
2000 yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, hal tersebut juga
tidak kunjung memberikan pengaruh yang besar. Padahal, Undang-undang tersebut
mampu memberi sebuah kepastian hukum yang lebih mengikat karena dalam Undangundang tersebut Surat Paksa diberikan kekuatan eksekutorial dan kedudukan yang sama
dengan putusanpengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian,
Surat Paksa tidak dapat diajukan banding serta dapat langsung dilaksanakan dan
ditindaklanjuti sampai dengan tindakan pelelangan.
Dengan adanya fenomena dan upaya di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
sebuah penelitian untuk melihat potensi KPP Pratama Maumere dalam melaksanakan
penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, serta melihat seberapa besar potensi
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atas sesuatu yang dihasilkan dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Teguran dan
Surat Paksa tersebut terhadap total penerimaan pajak yang ada di KPP Pratama
Maumere. Peneliti juga ingin mencari informasi mengenai proyeksi penerimaan pajak
dari Surat Teguran dan Surat Paksa smapia akhir tahun 2019 di KPP Pratama Maumere
sehingga menyebabkan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang
dilaksanakan menjadi maksimal. Dengan demikian, informasi-informasi yang diperoleh
dapat digunakan oleh KPP Pratama Maumere sebagai bahan evaluasi di kemudian hari.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah (1) Apakah penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat
Paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Maumere sudah efektif?; (2)
Bagaimana kontribusi Penerimaan Pajak yang berasal dari pencairan Surat Teguran dan
Surat Paksa terhadap upaya peningkatan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Maumere?;
(3) Berapa besar proyeksi penerimaan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
sampai dengan akhir tahun 2019?
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, yang menjadi tujuan penelitian adalah: (1) Untuk
mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere dalam rangka peningkatan penerimaan
Pajak; (2) Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Penerimaan Pajak yang berasal
dari pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap upaya peningkatan Penerimaan
Pajak di KPP Pratama Maumere; (3) Untuk mengetahui berapa besar proyeksi
penerimaan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sampai dengan akhir Tahun
2019.
TINJAUAN PUSTAKA
Pajak
Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2018:3) bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Menurut Andriani, dalam buku karangan Sumarsan (2013:3) “Pajak adalah iuran
masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang), dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.”
Fungsi pajak
Menurut Mardiasmo (2018:4) ada dua fungsi pajak, yaitu:
1. Fungsi Anggaran(Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya
pengeluaran - pengeluarannya.
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2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan
pemerintahdalam bidang sosial dan ekonomi.
Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Mardiasmo,
2018:27).
Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak memiliki
kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
1. Kewajiban mendaftarkan diri;
2. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan;
3. Kewajiban membuat faktur pajak;
4. Kewajiban dalam melakukan pemotongan/pemungutan, penyetoran, serta pelaporan
pajak;
5. Kewajiban dalam mengisi dan menyampaikan SPT;
6. Kewajiban untuk berkenan menjadi objek pemeriksaan pajak termasuk memenuhi
panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan beserta hal-hal lain terkait
kepentingan pemeriksaan;
7. Kewajiban memberikan data-data yang bersangkutan.
Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2018: 11) ada empat macam tarif pajak,yaitu:
1. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap
berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang
proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak;
2. Tariftetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak
sehingga besarnya pajak yang terutang tetap;
3. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar;
4. Tarif degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang
dikenai pajak semakin besar.
Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:9), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga
yaitu:
1. Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang oleh wajib pajak;
2. Self Assessment System, adalah suatusistempemungutan pajak yang memberikan
wewenang, kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang;
3. Withholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang
bersangkutan untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh
Wajib Pajak.
Timbul dan Hapusnya Utang Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:10) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang
pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:
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1. Ajaran Formil
Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus(pemerintah).
Ajaran ini konsisten dengan penerapan Official Assestment System.
2. Ajaran Materiil
Utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan. Ajaran ini
konsisten dengan penerapan Self Assestment System.
Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut:
1. Pembayaran,
2. Kompensasi,
3. Daluwarsa,
4. Pembebasan/Penghapusan.
Hambatan Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2018:10), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat
dikelompokkan menjadi:
1. Perlawanan pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan
oleh:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat;
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat;
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib
pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
a. Tax avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajakdengan tidakmelanggar
Undang – undang;
b. Tax evasion, yaitu usaha meringankan pajak dengan cara melangarUndang –
undang (menggelapkan pajak).
Efektivitas
Pengertian Efektifitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau
sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan
efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Hal ini
sesuai dengan pendapat Emerson yang dikutip Soewarno (2006:16) yang menyatakan
bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya.”
Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh
target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu
ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting
peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat
perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu
sendiri (Sedarmayanti, 2009:61).
Ukuran Efektivitas
Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena
efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang
menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka
pimpinan memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas
(output) barang dan jasa dalam hal ini adalah realisasi penerimaan pajak.
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Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara target yang
telah ditentukan dengan realisasi. Namun,jika tindakan yang dilakukan tidak tepat
sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu
dikatakan tidak efektif. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkaitdengan
perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target
penerimaan pajak.
Penagihan Pajak
Definisi penagihan pajak sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 1997 sttd
UU Nomor 2000 adalah “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar
Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan
dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita”
(Pandiangan, 2015:148).
Tindakan Penagihan Pajak
Penagihan pajak itu muncul ketika Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak bersedia
membayar tagihan pajak yang dikirimkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang
perpajakan yang berlaku. Di Indonesia, tindakan penagihan pajak dapat dilakukan oleh
Pemerintah melalui Dirjen Pajak dalam dengan mengirimkan tagihan pajak kepada
Penanggung Pajak tanpa melalui tindakan, atau dengan mengirimkan tagihan pajak
kepada Penanggung Pajak dengan melakukan suatu tindakan. Adapun menurut Pohan
(2018:189), tindakan penagihan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Penagihan pasif merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan sejak saat
dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya yang mengakibatkan
jumlah pajak yang kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan jangka
waktu 1 (satu) bulan. Penagihan pasif dilakukan dengan tujuan memberikan
dorongan kepada Wajib Pajak agar mereka patuh terhadap peraturan perpajakan yang
berlakusehingga mencegah adanya kelalaian Wajib Pajak dalam memenuhi tanggung
jawab perpajakannya.Penagihan pasif biasanya dilakukan oleh fiskus dengan cara
melakukan himbauan kepada Wajib Pajak, baik dengan cara mengirim surat, via
telepon atau media lainnya.
2. Penagihan Aktif
Penagihan aktif merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan sejak saat jatuh
tempo pembayaran sampai dengan pengajuan, penetapan tanggal dan tempat
pelelangan yang berlangsung dalam waktu 58 (lima puluh delapan) hari. Fiskus
berusaha semaksimal mungkin menagih dengan beberapa tindakan dengan harapan
dapat mendorong Wajib Pajak agar mereka melunasi tunggakan pajaknya. Adapun
berikut adalah hal-hal yang dilakukan oleh fiskus dalam pelaksanaan penagihan
aktif:
a. Penagihan Seketika dan Sekaligus
Merupakan sebuah tindakan penagihan pajak yang meliputi seluruh utang pajak
dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak yang dilakukan tanpa
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran oleh Jurusita Pajak kepada Wajib
Pajak (Pandiangan, 2015:148). Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan
bahwa Jurusita Pajak dapat melakukan penagihan seketika dan sekaligus
berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan
oleh Pejabat apabila terjadi hal-hal berikut:
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1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat akan hal itu;
2) Penanggung pajak akan memindahtangankan barang yang dimiliki atau
dikuasai dengan tujuan menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha
perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
3) Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan,
menggabungkan, memekarkan, memindahtangankan, atau melakukan
perubahan bentuk lainnya atas usaha atau perusahaan yang dimiliki atau
dikuasai;
4) Badan usaha akan dilakukan pembubaran oleh Negara;
5) Terjadi penyitaan oleh pihak ketiga atas barang-barang Penanggung pajak
atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
b. Penagihan dengan Surat Teguran
Pemberitahuan Surat Teguran adalah prosedur awal dari serangkaian tindakan
penagihan pajak. Definisi Surat Teguran itu sendiri merupakan surat yang
diterbitkan oleh pejabat kepada Wajib Pajak untuk menegur dan memberikan
peringatan supaya Wajib Pajak melunasi utang pajaknya (Pohan, 2014:192).
c. Penagihan dengan Surat Paksa
Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Penanggung Pajak tetap tidak
melunasi utang pajaknya. Selain itu, Surat Paksa diterbitkan terhadap Penanggung
Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan
persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak serta terhadap
Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa, Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita
Pajak kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan dan penyerahansalinan Surat
Paksa dengan cara dibacakan kepada Penanggung Pajak. Kemudian, Jurusita
Pajak beserta Penanggung Pajak menandatangani Berita Acara sebagai bukti
bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Tahap terakhir adalah penyerahan salinan
Surat Paksa kepada penanggung pajak dan Surat Paksa yang asli disimpan sebagai
arsip di kantor pejabat. Adapun apabila dalam pemberitahuan Surat Paksa,
Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan alasan bahwa
Penanggung Pajak sedang mengajukan keberatan, salinan Surat Paksa
ditinggalkan di tempat tinggal atau tempat lain yang tercatat dalam Berita Acara
bahwa penanggung pajak menolak menerima Surat Paksa. Dengan demikian,
Surat Paksa dianggap telah diberitahukan. Pengajuan keberatan oleh Penanggung
Pajak sama sekali tidak mengakibatkan penundaan penyerahan Surat Paksa.Dasar
Hukum Penagihan dengan Surat Paksa adalah Undang-undang Nomor 19 tahun
1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa stdd Undang-undang Nomor
19 tahun 2000. Adapun sifat Surat Paksa adalah sebagai berikut:
1) Berkekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan Hakim dalam perkara
perdata;
2) Berkekuatan hukum pasti (in kracht van Gewijsde);
3) Memiliki fungsi ganda yaitu sebagai sarana menagih pajak dan bukan pajak
seperti biaya-biaya penagihan.
Isi Surat Paksa: berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 stdd UU
Nomor 2000 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yaitu sekurangkurangnya Surat Paksa harus memuat hal-hal sebagai berikut:
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1) Nama Wajib Pajak atau nama Penanggung pajak;
2) Dasar penagihan;
3) Besarnya utang pajak;
4) Perintah untuk membayar.
d. Penyitaan
Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak untuk
menguasai barang milik Penanggung Pajak untuk dijadikan jaminan untuk
melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (Pohan, 2016:205).
Pelaksanaan penyitaan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh
empat) jam setelah penerbitan Surat Paksa apabila Penanggung Pajak tidak
melunasi utang pajak. Selain itu, pelaksanaan penyitaan akan dilakukan dengan
penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang digunakan sebagai dasar
dari pelaksanaan penyitaan. Tindakan penyitaan dapat dilakukan oleh fiskus
terhadap semua jenis barang Penanggung Pajak, baik yang terdapat di tempat
tinggal, tempat usaha, maupun tempat kedudukan Penanggung Pajak.
e. Pelelangan
Pelelangan biasanya disebut juga dengan menjual barang-barang milik
Penanggung Pajak yang telah disita. Lelang itu sendiri merupakan penjualan
barang dimuka umum yang dilakukan dengan cara menawarkan harga secara lisan
maupun tertulis melalui usaha pengumpulan calon pembeli (Pandiangan,
2015:205).
1) Pengumuman Lelang
Berdasarkan Pasal 26 PMK-24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010
tentang pengumuman lelang adalah dilakukan oleh Pejabat setelah lewat
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dalam hal
Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak.
2) Pelaksanaan Lelang
Berdasarkan Pasal 28 PMK24/PMK.03/2008 stdd PMK 85/PMK.03/2010
tentang pelaksanaan lelang adalah dilakukan setelah lewat waktu 14 (empat
belas) hari sejak Pengumuman Lelang dalam hal Penanggung Pajak tidak
melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak. Dengan demikian, Pejabat
melakukan penjualan barang sitaan Penanggung Pajak melalui kantor lelang
negara.
Jangka Waktu Hak Penagihan
Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan pajak
termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah
malampaui waktu lima tahun terhitung sejak penerbitan:
1. Surat Tagihan Pajak,
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
4. Surat Keputusan Pembetulan,
5. Surat Keputusan Keberatan,
6. Putusan Banding,
7. Putusan Peninjauan Kembali.
Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan
Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukanpermohonan
pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali, daluwarsapenagihan pajak 5
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(lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat KeputusanPembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau PutusanPeninjauan Kembali.
Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak
Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:
1. Diterbitkan Surat Paksa,
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung,
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang
Bayar Tambahan,
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.Daluwarsa penagihan
pajak menjadi tertangguhkan dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan
atau pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.
Kerangka Berpikir
Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran
dan surat paksa. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat
direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan
pajak, maka penagihan pajak dengan surat paksa tersebut telah efektif. Dengan
efektifnya penagihan pajak dengan surat paksa maka dapat meningkatkan penerimaan
pajak. Oleh karena itu, efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa
sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian
kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan
deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli,
maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan
menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran
(verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan (Tanzeh,
2009: 99).
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Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Dalam penelitian ini variabel yang diamati adalah sebagai berikut:
1. Variabel Penagihan dengan Surat Teguran dioperasionalkan sebagai berikut: Surat
Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat KPP Pratama Maumere untuk
menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya;
2. Variable Penagihan dengan Surat Paksa dioperasionalkan sebagai berikut surat
perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak apabila penanggung pajak
tidak melunasi utang pajak sampaidengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis;
3. Variable Penerimaan Pajak dioperasionalkan sebagai berikut penghasilan yang
diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat (Wajib Pajak).
Populasi Dan Sampel
Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Laporan Penagihan yang di
laksanakan oleh Seksi Penagihan KPP Pratama Maumere tahun 2014 s/d 2018. Sampel
dalam penelitian ini yaitu laporan pencairan tunggakan pajak dari kegiatan penagihan
pajak dengan surat teguran dan surat paksa, dan total penerimaan pajak di KPP Pratama
Maumere.
Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
deskriptif statistik. Metode deskriptif merupakan suatu metode analisis dengan
mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data agar dapat memberikan suatu gambaran
mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam
melakukan analisis data, penulis melakukan sebuah evaluasi terhadap pelaksanaan
penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Maumere pada tahun
2014 – 2018. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:
1. Menghitung tingkat efektivitas penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa,
yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi KPP Pratama Maumere
dalam melaksanakan penagihan dengan SuratTeguran dan Surat Paksa. Berikut
adalah ada dua perhitungan tingkat efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini,
yaitu:
a. Rasio Efektivitas Surat Teguran
Dalam menghitung tingkat efektivitas penerbitan Surat Teguran, maka rumus
yang digunakan adalah perbandingan antara jumlah pencairan pajak melalui
penagihan dengan Surat Teguran dibandingkan dengan potensi pencairan
tunggakan pajak dengan Surat Teguran. Potensi yang dimaksud adalah jumlah
seluruh tunggakan pajak yang memperoleh Surat Teguran dengan harapan
dapatditagih. Adapun berikut adalah rumusnya:
Jumlah Surat Teguran Yang Di Bayar
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑥 100
Jumlah Surat Teguran Yang Di Terbitkan
b. Rasio Efektivitas Surat Paksa
Dalam menghitung tingkat efektivitas penerbitan Surat Paksa, maka rumus yang
digunakan adalah perbandingan antara jumlah pencairan pajak melalui
penagihan dengan Surat Paksa dibandingkan dengan potensi pencairan
tunggakan pajak dengan Surat Paksa. Potensi yang dimaksud adalah jumlah
seluruh tunggakan pajak yang memperoleh Surat Paksa dengan harapan dapat
ditagih. Adapun berikut adalah rumusnya:
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Jumlah Surat Paksa Yang Di Bayar
𝑥 100
Jumlah Surat Paksa Yang Di Terbitkan
Setelah melakukan perhitungan efektivitas menggunakan rumus di atas, langkah
selanjutnya adalah mengukur dan menentukan hasil perhitungan efektivitas
tersebut berdasarkan indikator pengukuran efektivitas. Menurut Jones dan
Pendleburry dalam Tunas (2013:1527), Indikator pengukuran efektivitas adalah
sebagai berikut:
Tabel 3. Indikator Pengukuran Efektivitas
Interval Koefisien
Tingkat Hubungan
0 % - 40%
Tidak Efektif
40 % - 60 %
Kurang Efektif
60% - 80%
Cukup Efektif
80% - 100 %
Efektif
>100%
Sangat Efektif
𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =

Sumber: Jones and Pendleburry (dalam Tunas, 2013: 1527)

2. Menghitung kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa, yang dilakukan untuk
mengetahui seberapa besar potensi dari hasil penagihan dengan Surat Teguran dan
Surat Paksa yang dilakukan terhadap total penerimaan pajak yang ada. Cara yang
dilakukan untuk mengetahui tingkat kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa adalah
dengan menghitung rasio kontribusi melalui Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa
terhadap jumlah seluruh penerimaan pajak. Adapun rumusnya adalah sebagai
berikut:
Jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa Yang Di Bayar
𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑥 100
Jumlah Penerimaan Pajak Di KPP
Setelah menghitung kontribusi menggunakan rumus di atas, langkah selanjutnya
adalah menentukan klasifikasi kriteria kontribusi. Berikut adalah klasifikasi kriteria
kontribusi menurut Halim dalam Rifqiansyah (2014:4):
Tabel 4. Indikator Pengukuran Kontribusi
Persentase
Kriteria
Dibawah 10 %
Sangat Kurang
10% - 20%
Kurang
20% - 30%
Sedang
30% - 40%
Cukup Baik
40% - 50%
Baik
Diatas 50%
Sangat Baik
Sumber: Halim (dalam Rifqiansyah, 2014 : 4)
3. Meramalkan besar penerimaan Pajak melalui pelaksanaan penagihan pajak dengan
Surat Teguran dan Surat Paksa sampai akhir tahun 2019 dengan menggunakan
analisis proyeksi trend. Maryati (2010:129) menyatakan trend adalah suatu gerakan
(kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang, yang diperoleh dari rata–
rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah
bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut trend positif atau trend
mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata–rata perubahan berkurang
disebut trend negatif atau trend yang mempunyai kecenderungan menurun. Garis
trend pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas (x) merupakan variabel waktu.
Tren garis lurus (linier) adalah suatu trend yang diramalkan naik atau turun secara
garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu
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tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Dalam penelitian ini, analisis trend
digunakan untuk memprediksikan penerimaan pajak setelah dikeluarkan Surat
Teguran maupun Surat Paksa sampai akhir tahun 2019. Analisis tren garis lurus
(linier) dalam penelitian ini menggunakan Metode Trend Kuadrat Terkecil (Least
Square Method). Garis trend dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan
persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli
dengan data pada garis trend. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak
digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan nilai. Rumus
penghitungannya adalah :
𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥

 Y   X 2    X  XY 



a
n  X 2   X 2
Keterangan:

Y
a

=
=

b
X

=
=

b

n  XY   X Y
n  X 2   X 2

Nilai deret waktu yang akan diramalkan untuk periode t
Nilai deret waktu yang diperkirakan (konstanta dari regresi) dalam
periode dasar (x=0)
Jumlah absolut pertumbuhan setiap periode
Periode waktu

HASIL PENELITIAN
Analisa Data Tingkat Efektivitas Penagihan Melalui Surat Teguran Dan Surat
Paksa
Analisa efektivitas penagihan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa dilakukan
untuk mengetahui seberapa besar potensi KPP Pratama Maumere dalam melaksanakan
penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Hasil analisis data terhadap ada dua
perhitungan yang digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas adalah sebagai
berikut:
1. Rasio Efektivitas Surat Teguran
Tabel 5. Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran pada KPP
Pratama Maumere Tahun 2014 - 2018
ST Yang Dibayar
ST Yang Diterbitkan
Tahun
(Rp)
(Rp)
2014
1.191.561.627
5.169.909.292
2015
734.435.620
6.239.413.706
2016
468.729.126
4.190.950.222
2017
518.339.039
9.578.184.285
2018
445.702.162
12.099.335.992
Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Persentase
(%)
23,05
11,77
11,18
5,41
3,68

Tingkat
Efektivitas
Tidak Efektif
Tidak Efektif
Tidak Efektif
Tidak Efektif
Tidak Efektif

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan penagihan
pajak dengan Surat Teguran dari tahun 2014 – 2018 adalah Tidak Efektif.
2. Rasio Efektivitas Surat Paksa
Tabel 6. Analisis Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP
Pratama Maumere Tahun 2014 - 2018
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Tahun

SP Yang Dibayar
SP Yang Diterbitkan
(Rp)
(Rp)
2014
1.060.635.940
5.081.110.336
2015
1.221.107.323
5.379.632.294
2016
330.109.920
1.113.147.869
2017
528.336.019
4.780.550.095
2018
1.851.433.477
10.208.939.964
Sumber : Data sekunder diolah, 2019

Persentase
(%)
20,87
22,70
29,66
11,05
18,14

Tingkat
Efektivitas
Tidak Efektif
Tidak Efektif
Tidak Efektif
Tidak Efektif
Tidak Efektif

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa kelanjutan pelaksanaan
penagihan pajak dengan Surat Paksa dari Tahun 2014 – 2018 adalah Tidak Efektif
Analisa Data Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan
Pajak di KPP Pratama Maumere.
Analisa kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di
KPP Pratama Maumere dilakukan untuk mengetahui seberapa besar potensi dari hasil
penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan terhadap total
penerimaan pajak yang ada. Hasil analisa data terhadap perhitungan besar kontribusi
adalah sebagai berikut:
Tabel 7. Analisis Kontribusi Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Maumere Tahun 2014 - 2018
Tahun

Jumlah ST & SP
Jumlah Penerimaan
Yang Di Bayar
Pajak di KPP
(Rp)
(Rp)
2014
2.252.197.567
143.590.649.339
2015
1.955.542.943
198.520.419.023
2016
798.839.046
230.627.757.844
2017
1.046.675.058
221.094.472.724
2018
2.297.135.639
248.778.302.558
Sumber: Data sekunder diolah, 2019

Persentase
(%)
1,57
0,99
0,35
0,47
0,92

Kriteria
Kontribusi
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang
Sangat Kurang

Berdasarkan hasil analisa di atas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak dari jumlah
Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Maumere
dari Tahun 2014 – 2018 adalah Sangat Kurang
Analisis Proyeksi Tren
Analisis tren garis lurus (linier) dalam penelitian ini menggunakan Metode Trend
Kuadrat Terkecil (Least Square Method). Garis trend dalam metode ini diperoleh
dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat
selisih data asli dengan data pada garis trend. Metode kuadrat terkecil ini yang paling
banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis. Dengan
menggunakan Metode Trend Kuadrat Terkecil (Least Square Method) maka diperoleh
persamaan Y = a + bX , sehingga menjadi sebuah persamaan linier Y = 30.501.005, 41
+ 8.571.191,8 13 X.
Berdasarkan persamaan tersebut maka dibuat poligon dari proyeksi penerimaan
pajak melalui tindakan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sampai akhir
tahun 2019 sebagai berikut:
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Gambar 3. Grafik Data Penerimaan Pajak Melalui Tindakan Penagihan Dengan
Surat Teguran Dan Surat Paksa Mulai Sampai Akhir Tahun 2019
Hasil perhitungan menggunakan trend linier, maka dapat diproyeksikan
penerimaan pajak melalui tindakan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
sampai akhir tahun 2019 dengan menggunakan persamaan linier Y = 30.501.005, 41 +
8.571.191,813X. Pada bulan Juli 2019 proyeksi penerimaan sebesar Rp287.636.760.
Lalu pada Bulan Agustus 2019 penerimaan diproyeksikan sebesar Rp296.207.952. Di
bulan September 2019 penerimaan pajak diproyeksikan sebesar Rp304.779.143. Di
bulan Oktober 2019 penerimaan diproyeksikan sebesar Rp313.350.335. Di bulan
November 2019, penerimaan diproyeksikan sebesar Rp321.921.527. Kemudian di
Desember 2019 penerimaan diproyeksikan sebesar Rp330.492.719. Dapat dilihat
bahwapenerimaan pajak melalui tindakan penagihan dengan Surat Teguran dan Surat
Paksa sampai akhir tahun 2019 mengalami peningkatan.
PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Penagihan Pajak di KPP Pratama Maumere dari tahun 2014 sampai 2018 baik
menggunakan Surat Teguran maupun Surat Paksa berdasarkan tingkat efektivitas,
tergolong tidak efektif, di lihat dari nilai yang dicairkan dari Surat Teguran dan
Surat Paksa yang diterbitkan. Hal ini di karenakan tidak ada satupun tingkat
efektifitas penagihan pajak baik dengan Surat Teguran Maupun Surat Paksa berada
di kriteria efektif yaitu di atas 60%. Pencairan dengan Surat Teguran dan Surat
Paksa belum bias tercapai sepenuhnya diakibatkan karena wajib pajak tidak ada
kesadaran untuk membayar pajak dan wajib pajak menghindar dengan kewajiban
pajak yang harus dibayarnya.
2. Kontribusi Penerimaan Pajak yang berasal dari pencairan Surat Teguran dan Surat
Paksa di KPP Pratama Maumere di tahun 2014 – 2018 tergolong dalam kriteria
kontribusi sangat kurang terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Maumere,
karena pada tahun 2014 – 2018 kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari
pencairan Surat Teguran dan Surat Paksa belum berada di atas 10%.
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3.

Proyeksi penerimaan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sampai dengan
akhir tahun 2019 mengalami peningkatan. Adapun perhitungan dilakukan
berdasarkan persamaan linier Y = 30.501.005, 41 + 8.571.191,813X.
Rekomendasi
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dan kesimpulan yang telah diambil,
maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

5.

KPP Pratama Maumere seperti biasa melakukan penelitian lapangan, tapi bukan
untuk pendaftaran PKP saja melainkan pendaftaran NPWP secara menyeluruh.
Dengan cara mendatangi alamat calon wajib pajak yang mendaftar untuk
mendapatkan NPWP dan memastikan bahwa wajib pajak tersebut benar-benar
tinggal di tempat tersebut. Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar alamat wajib
pajak yang sebenarnya dapat diketahui dengan mudah.
KPP Pratama Maumere melakukan inovasi yang terintegrasi dengan Kantor
Perijinan setempat untuk tidak menerbitkan atau memperpanjang ijin bagi
penunggak pajak. Sehingga para penunggak pajak sadar akan pajaknya yang
tertunggak.
KPP Pratama Maumere harus melakukan event-event yang menarik sehingga lebih
dekat dengan masyarakat, dimana dalam acara tersebut diselipkan acara sosialisasi
atau sejenisnya sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran
masyarakat untuk membayar pajak melalui “Pekan Panutan Pajak” secara berkala
dalam satu periode tahun pajak, dalam hubungannya dengan implementasi Self
Assessment Sistem
Untuk mengimbangi wilayah kerja dan perkembangan tunggakan pajak yang
semakin meningkat, KPP Pratama Maumere perlu meningkatkan sumber daya
manusia pada Seksi Penagihan, khususnya jurusita pajak secara kuantitas maupun
kualitas dengan membangun koordinasi dan kerjasama operasional penagihan
pajak-pajak dengan Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi Official
Assesment Sistem
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah subyek
penelitiannya yaitu tidak hanya satu KPP saja yang di teliti. Hal ini dengan tujuan
agas bisa membandingkan tingkat efektifitas penagihan pajak dengan Surat
Teguran dan Surat Paksa dari masing – masing KPP dalam satu Kanwil, dimana
KPP yang tingkat efektifitasnya rendah dapat ditindak lanjuti oleh Kanwil,
sehingga KPP tersebut mampu mengoptimalkan kegiatan pencairan tunggakan
pajak dan mencapai target yang di tetapkan.
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