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Abstract: The purpose of this study was to determine the effectiveness of income
tax collection through the Warning Letter and Letter Forced Tax in Office Pratama Barabai. The data used in this research is secondary data using annual data
from 2011 – 2015 which is obtained by using descriptive qualitative data analysis
techniques. The results of the study is the effectiveness of income tax collection
through a letter of reprimand and forced letter has increased, both in terms of the
number of sheets disbursement of tax arrears with a letter of reprimand and forced
letter. Tax Billing forced letter on STO Barabai relatively ineffective both in terms
of the number of copies and the nominal value contained in a letter of reprimand
and forced letter. The liquefaction forced letter was not achieved due to the tax insurers do not recognize the existence of the tax liability, the tax insurers do not be
able to pay off debts tax, the tax insurers who apply for installment payments for
the financial condition are not able paid it at once, the tax insurers filed an objection to the amount of arrears tax, and tax insurers have failed in terms of tax payments.
Keywords: effectiveness of tax collection, Warning Letter, Forced Letter
Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak
penghasilan melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Barabai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dengan menggunakan data tahunan dari tahun 2011 – 2015 yang diperoleh dengan
teknik analisa data diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian adalah efektivitas penagihan pajak penghasilan melalui surat teguran dan surat paksa mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah lembar pencairan tunggakan pajak dengan surat
teguran dan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama
Barabai tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai
nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab pencairan surat paksa tidak tercapai dikarenakan antara lain penanggung pajak tidak mengakui
adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi uang pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi
keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, penanggung pajak
mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak
lalai dalam hal pembayaran pajak.
Kata kunci: efektivitas penagihan pajak, Surat Teguran, Surat Paksa

Latar Belakang
Pajak merupakan kewajiban bagi setiap
warga negara yang harus dibayarkan kepada
pemerintah yang diperuntukan bagi pembiayaan pembangunan negara ataupun daerah.

Seperti halnya penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Barabai melaksanakan penagihan dimulai dengan mengeluarkan surat paksa apabila wajib pajak atau
penanggung pajak lalai melaksanakan kewa-
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jiban dalam waktu sebagaimana yang telah
ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya
(Surat Teguran). Penagihan selanjutnya dapat
dilakukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung
pajak.
Target penerimaan pajak penghasilan
di wilayah KPP Pratama Barabai dilakukan
dengan upaya optimalisasi tindakan penagihan aktif dengan mengeluarkan Surat Teguran
dan Surat Paksa kepada wajib pajak yang
sudah mempunyai NPWP dan mempunyai
penghasilan tetap yang tidak melakukan
pembayaran pajak secara tertib.
Pelaksanaan penagihan pajak di wilayah KPP Pratama Barabai yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten
Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin
banyak sekali metemui masalah antara lain;
banyaknya wajib pajak yang dikenai penagihan pajak dengan Surat Paksa karena adanya utang pajak yang belum atau tidak dilunasi sampai batas waktu pembayaran berakhir. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa itu sendiri juga menemui kendalakendala yang menghambat pelaksanaan tersebut.
Tindakan penagihan merupakan wujud
upaya untuk mencairkan tunggukan pajak
penghasilan. Dalam pelaksanaan penagihan
haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Penagihan pajak dengan Surat Paksa
dilakukan oleh pegawai kantor pajak di mana
wajib pajak yang bersangkutan tinggal. Penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak dapat
dilakukan dengan sewenang-wenang, melainkan dibutuhkan landasan yuridis khusus yang
dapat menjadi landasan hukum bagi penagihan pajak dengan Surat Paksa.
Kajian Literatur
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa
timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).
Fungsi pajak ada dua, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi penerima (budgetaire), yaitu berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaranpengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (regulerend), yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Menurut Waluyo (2008:13) asas
pemugutan pajak yaitu sebagai berikut.
1. Asas equality, yaitu pemungutan pajak harus adil dan merata, di mana pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar
pa-jak (ability to pay) dan sesuai dengan
manfaat yang diterima.
2. Asas certainty, yaitu penetapan pajak tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh
karena itu, wajib pajak harus mengetahui
secara jelas dan pasti pajak yang terutang,
kapan harus membayar, serta batas waktu
pembayaran.
3. Asas convience, yaitu kapan wajib pajak
itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.
4. Asas economy, yaitu secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula
beban yang dipikul wajib pajak.
Syarat pemungutan pajak menurut
Mardiasmo (2009:2) harus memenuhi syarat
sebagai berikut.
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), yaitu adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing dan
memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (yarat yuridis), yaitu berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2.
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat
Ekonomi), yaitu pemungutan tidak boleh
mengganggu kelancaran kegiatan produk-
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si maupun perdagangan yang dapat menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat
finansial), yaitu sesuai dengan budgetaire,
biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, yaitu sistem pemungutan sederhana
akan memudahkan dalam mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
Menurut Mardiasmo (2009:7), sistem
pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu
sebagai berikut.
1. Official assesment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Self assesment system, yaitu pemungutan
pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib
pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau
memungut besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak.
Menurut Kurniawan (2011:111), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar
penanggung pajak melunasi utang pajak dan
biaya penagihan pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan penagihan
seketika dan sekaligus melaksanakan penyitaan. Dasar penagihan pajak berdasarkan Ketentuan umum Pajak menurut UU KUP ada
dua macam yaitu sebagai berikut.
1. Pasal 18 ayat (1) UU KUP adalah: Surat
Tagihan Pajak (SPT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT).
2. Pasal 12 UU PBB yang menyebutkan: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; Surat
Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan
Pajak (SPT).

Proses Penagihan Pajak menurut
Suhartono dan Ilyas (2010:80) terdiri dari:
1. penerbitan Surat Teguran atau Surat PerIngatan atau surat lain yang sejenis,
2. penerbitan Surat Paksa,
3. penertiban surat perintah melakukan
penyitaan,
4. pengumuman lelang, dan
5. penjualan/pelelangan barang sitaan.
Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat
Teguran/Surat Peringatan atau Surat lain
yang sejenis ditertibkan apabila penanggung
pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
Sementara itu, pasal 1 ayat (10) UU PPSP
menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah
surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk
menugur atau memperingatkan kepada wajib
pajak untuk melunasi utang pajaknya.
Menurut KUP Surat Paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak
yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak,
Surat Teguran, Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut pasal 8 ayat (1) UU
PPSP Surat Paksa diterbitkan apabila:
1. penanggung pajak tidak melunasi utang
pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan
atau surat lain yang sejenis,
2. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, dan
3. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Tata cara pemberitahuan Surat Paksa
diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP, yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan
oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak
yang dituangkan dalam berita acara.
Pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas
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dan waktu) telah tercapai di mana makin besar presentase target yang dicapai, makin
tinggi efektivitasnya. Sementara itu, menurut
Kurniawan (2005:109) efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah
bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang
berapa besar biaya yang telah dikeluarkan
untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas
hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas
yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak
dengan potensi pajak.
Pemerintah telah melakukan reformasi
perpajakan untuk meningkatkan penerimaan
negara dari sektor pajak. Dalam reformasi
perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan
pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu, official assessment system menjadi self assessment system. Wajib
pajak diberikan kepercayaan penuh untuk
menghitung, memperhitungkan, menyetor
dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun,
dalam kenyataannya masih dijumpai adanya
tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kakuatan hukum yang
memaksa. Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan surat teguran dan surat paksa. 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 telah efektif.
Kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Tunggakan Pajak
Surat Teguran
Surat Paksa

>

Efektivitas
Penagihan Pajak
Pengahasilan

Penyitaan
Lelang
Gambar 1: Kerangka Pikiran

Metode Penelitian
Variabel penelitian merupakan objek
pengamatan atau fenomena yang diteliti (Suharyadi dan Purwanto, 2010:78).Variabel secara sederhana dapat diartikan ciri dari individu, objek, segala peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Efektivitas Penagihan Pajak Penghasilan
yang indikatornya meliputi Tunggakan
Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan dan Lelang.
2. Target Penerimaan Pajak Penghasilan.
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Tunggakan Pajak, yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau
dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran
pajak harus dilakukan di kas negara atau
kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Surat Teguran, yaitu surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.
3. Surat Paksa, yaitu Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
4. Penyitaan, yaitu tindakan juru sita pajak
untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
5. Lelang, yaitu setiap penjualan barang di
muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui
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usaha pengumpulan peminat atau calon
pembeli.
Metode pengumpumpulan data dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Studi kepustakaan, yaitu pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang
ada hubungannnya dengan masalah yang
dibahas.
2. Studi lapangan, yaitu dengan metode observasi atau pengamatan, wawancara dan
dokumentasi.

jelasnya sebagai laporan penelirian sekaligus
untuk menentukan kesimpulan-kesimpulan
yang relevan dengan masalah penelitian..
Keefektifan diukur dengan indikator
dari Depdagri yaitu Kepmendagri No.
690.900.327 tahun 2005 sebagai berikut.
Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Presentase
.> 100%
90 – 100 %
80 – 90 %
60 – 80 %
< 60 %

Jenis data yang digunakan adalah data
rasio yaitu data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak
yang sama, berupa angka-angka. Rasio yang
dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi
penagihan, laporan penerimaan pajak, serta
data-data yang terkait.
Sumber data berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari instansi yang bersangkutan dan datadata yang digunsksn untuk mendukung hasil
penelitian berasal dari literatur, artikel dan
berbagai sumber lain yang terkait dengan
peneletian tersebut.
Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif, yaitu dengan mengolah data yang merupakan tindak
lanjut dari kegiatan pengumpulan data termasuk di dalamnya proses menganalisa data.
Analisis ini menekankan pada pembahasan
data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematika. Proses
pengolahan dan analisis data ini dimaksudkan untuk menggambarkan permasalahan sesuai dengan sasaran dan tujuan penelitian
serta akan diperoleh gambaran yang sejelas-

Kriteria
Sangat Efektif
Efektif
Cukup Efektif
Kurung Efektif
Tidak Efektif

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data time series selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2011 – 2015. Tabel 2
menunjukkan target dan realisasi penerimaan
pajak penghasilan dari tahun 2011 – 2015.
Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Penghasilan (2011-2015)
Realisasi
Target
Tahun Penerimaan Pajak
Penerimaan
%
(Rp)
Pajak (Rp)
2011
275.000.652.000
282.650.020.000 97
2012
286.125.652.000
298.900.002.500 96
2013
299.400.050.440
319.940.000.115 94
2014
316.592.954.899
348.483.217.889 91
2015
368.969.896.057
398.129.373.884 93
Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Barabai

Berdasarkan Tabel 2, persentase target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2011-2015 dapat dikatakan belum berhasil karena realisasi penerimaan pajak penghasilan kurang dari target penerimaan pajak yang diharapkan serta kurangnya
kesadaran masyarakat (wajib pajak).

Tabel 3. Penagihan Pajak Penghasilan melalui Surat Teguran di KPP Barabai. Tahun
2011 – 2015
Surat Teguran
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015

Lembar
145
195
351
377
643

Penerbitan
Rupiah
3.562.904.265
5.213.450.676
7.461.923.372
9.617.973.498
11.633.545.483

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Barabai

%
0
46
43
29
21

Lembar
55
68
70
90
56

Pencairan
Rupiah
662.565.600
590.663.437
827.621.211
1.085.518.757
52.237.068

%
0
–11
40
31
–95
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Tabel 4. Penagihan Pajak Penghasilan Melalui Surat Paksa di KPP Pratama Barabai
Tahun 2011 – 2015
Surat Paksa
Tahun
2011
2012
2013
2014
2015

Lembar
58
49
115
133
65

Penerbitan
Rupiah
1.923.134.408
2.626.006.056
3.011.717.430
3.334.780.634
6.594.896.528

%
0,00
36,55
14,69
10,73
97,76

Lembar
55
68
70
90
56

Pencairan
Rupiah
175.695.041
314.353.909
314.014.469
366.529.467
1.059.786.280

%
0.00
78.92
–0.11
16.72
189.14

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Barabai

Sistem Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran merupakan tindakan penagihan yang dilakukan oleh Juru Sita pajak
dengan menyampaikan Surat Teguran kepada
wajib pajak untuk melunasi utang pajak dan
biaya penagihannya. Berdasarkan Tabel 3,
dapat dilihat bahwa lebih sedikit yang melakukan penagihan surat teguran ditahun 2011
– 2013 dibandingkan pada tahun 2014 –
2015. Hal ini disebabkan sebagian besar wajib pajak masih banyak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Sementara itu, untuk
Pencairan Surat Teguran mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar –11% dan
tahun 2015 sebesar –95%.
Berdasarkan hal tesebut. dua hal yang
menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran
yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung
pajak, sehingga hasil analisisnya tidak efektif yaitu sebagai berikut.
1. Surat Teguran tidak dapat disampaikan
karena petugas pos tidak menemukan
alamat wajib pajak yang di maksud.
2. Kurangnya kesadaran penanggung pajak
dalam pembayaran tunggakan pajak lewat
Surat Teguran.
Berdasarkan Tabel 4, penerbitan surat
paksa dari tahun 2011 – 2015 terjadi kenaikan persentase, terutama dari tahun 2011 –
2012 dan terjadi lagi kenaikan di tahun 2015.
Untuk pencairan surat paksa tahun 2011 –
2012 terjadi kenaikan, sedangkan di tahun
2013 terjadi penurunan dan pada tahun 2014
– 2015 terjadi kenaikkan.
Beberapa hal yang menyebabkan tidak
seluruh surat paksa yang diterbitkan dilunasi
oleh penanggung pajak sehingga hasil analisis tidak efektif, yaitu sebagai berikut.

1. Kurangnya kesadaran penanggung pajak
dalam pembayaran tunggakan pajak lewat
surat paksa.
2. Kurangnya peran aktif juru sita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat Surat Paksa.
3. Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan
tidak melaporkan ke kantor pajak.
Efektivitas penerbitan Surat Paksa adalah perbandingan antara jumlah pencairan
tunggakan pajak melalui surat paksa dengan
jumlah penagihan pajak yang diterbitkan melalui Surat Paksa. Efektivitas penyampaian
Surat Paksa dihitung dengan rumus:

Keterangan:
JP = Jumlah Penagihan
Tabel 5 menunjukkan penerbitan Surat
Paksa, pembayaran Surat Paksa dan tingkat
efektivitas penagihan pajak dengan Surat
Paksa.
Tabel 5. Pembayaran Surat Paksa di KPP Pratama
Barabai 2011 – 2015

Tahun
2011
2012
2013
2014
2015

SP Terbit
1.923.134.408
2.626.006.056
3.011.717.430
3.334.780.624
6.594.896.528

SP Bayar
175.695.041
314.353.909
314.014.469
366.529.467
1.059.786.280

%
9.13
11.97
10.43
10.99
16.06

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Barabai

Berdasarkan Table 5, tingkat keberhasilan dalam melaksanakan penagihan pajak
melalui surat paksa kurang cukup berhasil.
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Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan dilunasi oleh penanggung pajak.
sehingga hasil analisis tidak efektif, yaitu sebagai berikut.
1. Penanggung pajak lalai dalam melunasi
utang pajak.
2. Penanggung pajak tidak mengakui akan
adanya utang pajak.
3. Penanggung pajak tidak mampu dalam
melunasi utang pajaknya.
4. Penanggung pajak mengajukan keberatan
atas jumlah tunggakan pajaknya.
5. Kondisi keuangan penanggung pajak tidak
memungkinkan jika dibayar sekaligus.
6. Kuarangnya kesadaran penanggung pajak
dalam membayar tunggakan pajak lewat
Surat Paksa.
7. Kurangnya peran aktif jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan pajak lewat Surat Paksa.
8. Surat Paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan
tidak melaporkan ke kantor pajak.
Kesimpulan
Kesimpulan dalam peneltian ini adalah
sebagai berikut.
1. Penagihan pajak dengan Surat Teguran
dan Surat Paksa mengalami peningkatan
dari tahun 2011 – 2015, baik dari segi
jumlah lembar Surat Paksa maupun nilai
tunggakan pajak yang tertera dalam Surat
Teguran dan Surat Paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan
Surat Teguran dan Surat Paksa yang juga
mengalami peningkatan baik dari segi
jumlah lembar pencairan tunggakan pajak
dengan Surat Teguran dan Surat Paksa
maupun nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam Surat Paksa.
2. Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dari
tahun 2011 – 2015 di KPP Pratama Barabai tergolong tidak efektif baik ditinjau
dari segi jumlah lembar maupun nilai
nominal yang tertera dalam Surat Teguran
dan Surat Paksa. Penagihan pajak melalui
Surat Paksa di KPP Pratama Barabai tahun 2011 sebesar 9,13%, tahun 2012 sebesar 11,97%, tahun 2013 sebesar
10,43%. tahun 2014 sebesar 10.99% dan

tahun 2015 sebesar 16,06 %. Jadi, penagihan pajak melalui Surat Paksa selama
tahun 2011 – 2015 dikategorikan tidak
efektif karena kurang dari 60%. Penyebab
pencairan surat paksa tidak tercapai antara
lain (1) penanggung pajak tidak mengakui
adanya utang pajak, (2) penanggung pajak
tidak mampu melunasi utang pajaknya, (3)
penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi
keuangan tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, (4) penanggung pajak
keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya dan (5) penanggung pajak lalai.
Saran-saran yang penulis sampaikan dalam penelitian ini baik untuk wajib pajak
maupun untuk petugas perpajakan khususnya
bagian seksi penagihan adalah sebagai berikut.
1. Pelaksanaan prosedur penagihan secara
konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan akhir
pencairan tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan
tercapai.
2. Meningkatkan kemampuan (kualitas) personel, baik tingkat pimpinan maupun pelaksanaan dengan mengadakan pendidikan atau peningkatan keterampilan teknis.
3. Melakukan sosialisasi penyuluhan secara
rutin. agar masyarakat yang dulu kurung
memahami mengenai pembayaran pajak
dan lebih memahami pentingnya peran pajak penghasilan kepada pembangunan negara.
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