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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

 

2.1 Pajak 

Pajak merupakan kontribusi wajib 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 negara (Undang-Undang Ketentuan Umum 

Perpajakan No. 28 Tahun 2007).  

 Pengertian pajak menurut P. J. A Adriani dalam Waluyo (2013), pajak 

adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut S.I. Djajaningrat dalam 

Resmi (2014), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan 

ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan 

yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal 

balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.  

Pembagian jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu 

menurut pemungutannya, sifat dan golongan (Waluyo, 2013): 
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1. Menurut pemungut dan pengelolanya adalah: 

a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM dan PBB (perkebunan, 

pertambangan, perhutanan) dan Bea materai. 

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, 

pajak hiburan, BPHTB dan PBB (perdesaan dan perkotaan). 

2. Menurut sifat pembedaan dan pembagian berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah: 

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: PPN dan 

PPnBM.  

3. Menurut golongan atau pembebanan: 

a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). 

b) Pajak tidak langsung, adalah pajak pembebanannya dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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Menurut Waluyo (2013) ada 2 fungsi pajak yaitu: 

1. Fungsi penerimaan (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: perpajakan masuk dalam 

APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di 

bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah. 

Menurut Sudirman dkk (2012), pajak bukan hanya dipungut untuk 

disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi, pajak itu sendiri memiliki 

fungsi diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi pendapatan 

Fungsi pendapatan negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Pajak 

merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukan uang ke kas negara sesuai 

dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan. Jika masih ada sisa, maka dapat digunakan 

untuk membiayai investasi pemerintah. 

2. Fungsi stabilitas 

Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, 

sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil dibidang ekonomi. Begitu juga halnya 

untuk mengurangi kepemilikan barang mewah yang dapat menimbulkan 
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kesenjangan sosial masyarakat. Terhadap barang-barang mewah tersebut, 

pemerintah mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi. 

3. Fungsi pemerataan 

Peranan pemerintah diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

cukup tinggi. Untuk mewujudkannya, pemerintah membutuhkan dana dalam 

membiayai pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan 

pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan 

agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan 

kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai. 

Menurut Waluyo (2013), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3, 

yaitu: 

1. Sistem official assessment 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 

2. Sistem self assessment 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar. 

3. Sistem withholding 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

Pengaruh Kualitas..., Erlangga Mayra, FB UMN, 2017



20 
 

Menurut Sutanto (2014), asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu: 

1. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam 

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri. 

2. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

3. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

Adam Smith memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak 

memenuhi rasa keadilan harus memenuhi syarat yaitu equality and equity, 

certainty, convenience of payment, dan economics of collection, dikenal dengan 

"the four canons of Adam Smith" atau "the four maxims". Equality atau kesamaan 

mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan 

yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Untuk pajak penghasilan keadaan 

yang sama, bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak 

yang sama, melainkan orang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan 

dikenakan pajak yang sama. Penghasilan kena pajak untuk Orang Pribadi (OP) telah 

dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya berbeda-

beda tergantung jumlah tanggungan. Sedangkan equity diterjemahkan sebagai 

keadilan, karena di Indonesia tidak dibedakan lawful dan equity. 
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Soemitro dan Sugiharti (2013) berpendapat bahwa, setiap orang harus 

diperlakukan secara adil, tidak boleh dibedakan yang satu dengan yang lain, dalam 

keadaan yang sama. Dalam Undang-Undang Perpajakan, prinsip nondiskriminasi 

ini harus dipegang teguh. Apa yang diartikan sama, harus ditentukan dalam 

Undang-Undang dan diberikan tolak ukurnya. Untuk memberi pemerataan dalam 

pemungutan pajak penghasilan dapat diterapkan tarif progresif. 

Menurut Mardiasmo (2013), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 

dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, 

penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis 

pertimbangan pajak. 

2. Pemungutan pajak harus bedasarkan undang-undang (syarat yuridis). 

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan 

jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun 

masyarakat. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 
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Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari pemungutannnya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014, penerimaan pajak 

berasal dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pendapatan 

pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima dalam tahun pajak (UU No. 36 Tahun 2008). Pajak 

penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau degresif. Jenis-jenis 

Pajak Penghasilan (PPh) yaitu: 

a. PPh Pasal 4 ayat (2) 

PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh final adalah pajak yang sifatnya final atau tidak 

bisa dikreditkan. PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak atau penghasilan 

berupa: 

i) Bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang 

negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggota koperasi orang pribadi. 

Pengaruh Kualitas..., Erlangga Mayra, FB UMN, 2017



23 
 

ii)  Hadiah undian. 

iii)  Transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 

diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan 

penyertaan modal pada saat perusahaan pasangannya yang diterima oleh 

perusahaan modal ventura. 

iv)  Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa 

konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. 

v) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah (PP). 

b. PPh Pasal 21 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan 

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

(WPOP) dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan 

kegiatan. 

c. PPh Pasal 22 

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan 

pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan 

pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau 

kegiatan usaha di bidang lain. 
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d. PPh Pasal 23 

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari 

(PMK No.210/PMK.03/2008): 

i) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

ii) Dividen. 

iii)  Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

PPh Pasal 21. 

iv)  Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang 

telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2). 

v) Imbalan sehubungan dengan jasa seperti jasa teknik, jasa manajemen dan 

jasa konsultan. 

e. PPh Pasal 25 

PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus 

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak 

penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan. 

f. PPh Pasal 26 

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang 

bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar 

Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah 

(PPNBM) 
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Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009, PPN adalah pajak yang dikenakan atas 

penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam 

daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaat barang dan jasa kena 

pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak 

berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud 

oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena 

pajak. 

PPnBM adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan barang kena 

pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan 

barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, 

dan impor barang kena pajak yang tergolong mewah. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap 

bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang nomor 12 Tahun 1994. 

Objek PBB meliputi: 

1. Bumi: Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di 

pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh: sawah, ladang, kebun, 

tanah, pekarangan, tambang. 

2. Bangunan: Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan atau perairan. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan 
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tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar 

mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan 

tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai. 

Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek yang: 

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang 

ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah 

sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi. 

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan 

itu. 

3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum 

dibebani suatu hak. 

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal 

balik. 

5. Digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang 

ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai 

suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, 

menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan 

Besarnya tarif PBB adalah 0.5%. Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan 
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Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan bupati/walikota serta 

memperhatikan: 

a) Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar. 

b) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan 

dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 

c) Nilai perolehan baru. 

d) Penentuan NJOP pengganti. 

 

2.2 Pencairan Tunggakan Pajak 

Saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena 

berkaitan dengan pembayaran pajak, memasukan surat keberatan, menentukan 

surat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluwarsa, menerbitkan Surat 

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

Tambahan (SKPKBT), dan lain-lain serta menentukan besarnya denda maupun 

sanksi administrasi lainnya (Resmi, 2014). 

Menurut Mardiasmo (2013), Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya 

utang pajak yaitu, ajaran formil dan ajaran materil. Ajaran formil adalah utang pajak 

timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini 

diterapkan pada official assessment system. Ajaran materil adalah utang pajak 

timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu 

keadaan dan perbuatan, ajaran ini diterapkan pada self assessment system.  
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Menurut cheisviyanny dan Hidayat (2013), faktor-faktor yang 

menyebabkan timbulnya tunggakan pajak meliputi faktor ekstern dan faktor intern. 

Faktor ekstern (kendala yang berasal dari Wajib Pajak), meliputi ketidaktahuan 

Wajib Pajak akan hukumnya, Wajib Pajak menolak menerima surat paksa/SPMP 

dengan alasan tidak jelas, Wajib Pajak telah meninggal dunia, objek sita berada 

diluar wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tidak diketemukan objek sita, 

diketemukan objek sita namun menurut Wajib Pajak barang tersebut bukan 

miliknya, juru sita pajak tidak boleh memasuki rumah/kantor Wajib Pajak, dan 

kekayaan Wajib Pajak yang akan disita ternyata telah dijadikan jaminan oleh pihak 

lain, atau kekayaan tersebut telah dista oleh pihak ketiga. Faktor intern (kendala 

yang berasal dari KPP), dapat berupa terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber 

daya manusia khususnya juru sita pajak, adanya juru sita pajak yang jenuh dan 

bermental kurang baik, adanya penetapan yang tidak tepat waktu dan kurangnya 

sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai penagihan pajak 

kepada masyarakat dan instasi terkait. 

Menurut Sutanto (2014), hambatan terhadap pemungutan dapat berbentuk 

pelawanan-perlawanan dari masyarakat selaku Wajib Pajak. Bentuk-bentuk 

perlawanan tersebut dapat dikelompokan menjadi: 

1. Perlawanan pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: 

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. 

c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. 
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2. Perlawanan aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. 

a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

Undang-Undang (manajemen pajak). 

b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-

undang (menggelapkan pajak). 

Menurut Waluyo (2013), hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Pembayaran 

Utang Pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran 

pajak yang dilakukan ke kas negara. 

2) Kompensasi 

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan 

seesorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi 

apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. 

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya 

harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi 

ini dikenal dengan kompensasi pembayaran. 

3) Daluwarsa 

Daluwarsa penagihan pajak adalah utang pajak yang telah melebihi batas waktu 

sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa 

pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini 
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memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih kembali. 

Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, apabila diterbitkan surat 

teguran dan surat paksa. 

4) Pembebasan 

Utang pajak berakhir dalam arti semestinya, tetapi karena ditiadakan. 

Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap 

sanksi administrasi. 

5) Penghapusan 

Penghapusan utang pajak ini sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya 

karena keadaan Wajib Pajak, misalnya: keadaan keuangan Wajib Pajak. 

Menurut Gunadi (2008) dalam Oktaviani dan Waluyo (2015), pencairan 

tunggakan pajak yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh 

tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut, oleh 

karena itu dalam pelunasan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula sanksi 

administrasi bunga penagihan dan biaya penagihan. Biaya penagihan yaitu biaya 

yang dikeluarkan negara untuk melakukan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, 

dapat meliputi biaya pemberitahuan surat paksa, biaya pelaksanaan Surat Perintah 

Pelaksanaan Penyitaan (SPMP), biaya pengumuman lelang, biaya tambahan 

penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari nilai lelang, biaya lain-lain yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak. Besarnya biaya penagihan adalah 

sampai sejauh mana pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilakukan sampai 

dengan penanggung pajak melunasi utang pajaknya.  
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Pengertian dari pencairan tunggakan pajak adalah meliputi kejadian-kejadian 

sebagai berikut: 

a) Pencairan melalui pelunasan tunggakan pajak, yang meliputi antara lain 

pelunasan dengan pembayaran tunai atau pelunasan melalui pemindah bukuan 

dari kelebihan pembayaran yang lain. 

b) Pencairan melalui surat keputusan keberatan/banding yang mengurangkan 

seluruh utang pajak, surat keputusan keberatan/putusan banding yang 

mengurangkan sebagian dan sisanya telah dilunasi penanggung pajak atau 

pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP).   

c) Pencairan melalui penghapusan piutang pajak. Banyak hal yang menyebabkan 

piutang pajak dihapuskan yaitu antara lain karena tidak ada lagi obyek sita, 

penanggung pajak tidak dikenal lagi, pailit atau sudah meninggal dunia dengan 

tiada meninggalkan harta warisan. 

 

2.3 Kualitas Penetapan pajak 

Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan menegaskan 

Direktur Jendral Pajak (DJP) mempunyai wewenang untuk menetapkan pajak yang 

terutang sesuai ketentuan apabila jumlah pajak yang disetor dan dilaporkan wajib 

pajak tidak benar sesuai ketentuan perpajakan (Ilyas dan Rudy, 2013). DJP dapat 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk masa pajak, 

bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau informasi yang menunjukan adanya 
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kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak (Pasal 14 Peraturan 

Perpajakan No. 80 Tahun 2007). 

Produk hukum yang dihasilkan dari dilakukannya pemeriksaan pajak adalah 

diterbitkannya ketetapan pajak yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau 

Surat Tagihan Pajak (STP), kecuali apabila pemeriksaan tersebut dilanjutkan 

dengan tindakan penyidikan pajak (Hidayat dan Cheisiviyanny, 2013). Menurut 

Resmi (2014), Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 

atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat Tagihan Pajak 

diterbitkan apabila: 

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 

2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah 

tulis dan/atau salah hitung. 

3. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. 

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak 

membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. 

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak 

mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli atau identitas 

pembeli serta nama dan tandatangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran. 

6. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa 

penerbitan faktur pajak. 

7. Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian 

pajak masukan. 
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Menurut Mardiasmo (2013), Surat Ketetapan adalah surat ketetapan yang 

meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 

SKP merupakan suatu keputusan dari administrasi dimana ditetapkan hubungan 

antara pihak administrasi dan Wajib Pajak. Hubungan ini menimbulkan hak dan 

kewajiban, dari Wajib Pajak berkewajiban membayar pajak dan dari fiskus 

memperoleh hak untuk menagihnya.  

Direktorat Jendral Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak 

dapat (Mardiasmo, 2013): 

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, 

dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 

Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya. 

2. Mengurangkan atau membatalkan SKP atau STP yang tidak benar. 

3. Membatalkan hasil pemeriksaan atau SKP dari hasil pemeriksaan yang 

dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP 

apabila: 

1. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKP 

2. Wajib Pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan 

oleh DJP karena tidak memenuhi persyaratan. 
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Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, 

tidak dapat diajukan dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan yang 

telah disampaikan kepada DJP. 

Menurut Sudirman dan Antong (2012), keberatan diajukan hanya kepada 

Direktur Jendral Pajak (DJP) atas suatu SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB dan 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Syarat pengajuan keberatan 

menurut Pasal 25 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang Undang Ketentuan Umum 

Perpajakan adalah: 

1. Tertulis dalam Bahasa Indonesia. 

2. Memuat jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau 

dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak. 

3. Memuat alasan-alasan yang jelas. 

4. Dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal dikirim SKP atau tanggal 

pemotongan/pemungutan kecuali di luar kekuasaan Wajib Pajak. 

5. Suatu surat keberatan untuk jenis pajak dan satu tahun pajak. 

Hak yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan adalah untuk 

meminta Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dasar penghitungan rugi, dasar 

pemotongan atau pemungutan Wajib Pajak. Apabila hal tersebut diminta, maka 

Direktur Jendral Pajak wajib memenuhinya secara tertulis.  

Menurut Waluyo (2013), apabila Wajib Pajak tidak menyetujui atas 

keputusan keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak 

(PP) sebagai upaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa dibidang 
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perpajakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menegaskan seperti berikut ini: 

1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan 

peradilan pajak atas surat keputusan keberatan 

2) Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan 

peradilan tata usaha negara. 

3) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 

alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keputusan keberatan 

diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan. Untuk 

keperluan pengajuan permohonan banding, DJP berkewajiban memberikan 

keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan 

Keberatan, tetapi terlebih dahulu Wajib Pajak mengajukan permintaan 

keterangan tersebut. 

4) Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak 

atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan menjadi 

tertangguhkan sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan 

banding. 

5) Terhadap jumlah yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan seperti pada 

butir 4 tersebut tidak termasuk sebagai utang pajak yang dimaksud dalam Pasal 

9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar 

pada saat pengajuan keberatan. 
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Bila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak akan 

dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari 

jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak. 

Menurut Resmi (2014), apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan 

putusan banding, Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan peninjauan kembali 

kepada Mahkamah Agung, permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 

1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Putusan 

peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan 

kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau DJP terhadap putusan banding atau 

putusan gugatan dari badan peradilan pajak. Pengajuan permohonan peninjauan 

kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak 

diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan 

pidana memperoleh kekuatan hukum tetap atau ditemukannya bukti tertulis baru 

sejak putusan banding dikirim. Mahkamah Agung mengambil keputusan dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima. 

 

2.4 Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan 

Tunggakan Pajak 

Hidayat dan Cheisviyanny (2013) mengatakan bahwa semakin baik kualitas 

penetapan, semakin besar pencairan tunggakan pajak. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas penetapan, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian 

harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan 

pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan. 

Pengaruh Kualitas..., Erlangga Mayra, FB UMN, 2017



37 
 

Hasil penelitian Hidayat dan Cheisviyanny (2013) membuktikan bahwa, 

kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan 

tunggakan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian M Rochmawati (2015) yang 

mengatakan bahwa, kualitas penetapan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pencairan tunggakan pajak. 

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh kualitas penetapan pajak 

terhadap pencairan tunggakan pajak, maka hipotesis dikemukakan sebagai berikut: 

Ha1: Kualitas penetapan pajak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. 

 

2.5 Penagihan Pajak Aktif 

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) akan melakukan penagihan pajak. Definisi penagihan pajak 

menurut Kurniawan (2011) dalam Hidayat dan Chesiviyanny (2013), ialah 

serangkaian tindakan agar penangung pajak melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan 

seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita 

(pasal 1 ayat 9 UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa). 

Dasar hukum penagihan pajak menurut pasal 18 dan pasal 19 ayat 1 

Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 adalah Surat Tagihan Pajak 

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

Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan surat keputusan pembetulan, surat 
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keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang 

menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. 

Menurut Gunadi (2004) dalam Hidayat dan Chesiviyanny (2013) bahwa, 

tujuan pokok penagihan pajak adalah untuk menjamin penerimaan negara melalui 

kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Substansi dari Undang-Undang penagihan pajak terdiri atas tiga hal utama, 

menjamin pembayaran pajak yang terutang, perlindungan terhadap hak-hak wajib 

pajak, perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga. 

Menurut Mardiasmo (2013), Hak untuk melakukan penagihan pajak adalah 

termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Waktu daluwarsa 

penagihan pajak setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat 

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, 

putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. 

Menurut Rifqiansyah dkk (2014), urutan tindakan penagihan yang diatur 

dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Bab IV tentang Penagihan 

Pajak adalah sebagai berikut: 

1. Fiskus menerbitkan surat teguran setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

(SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau 

Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat keputusan pembetulan, surat keputusan 

keberatan atau putusan banding. 
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2. Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah ditegur, penagihan akan dilanjutkan 

dengan penerbitan surat paksa setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak 

surat teguran. 

3. Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, tindakan penagihan dilanjutkan dengan 

penyitaan dalam waktu 2 x 24 jam. 

4. Apabila utang pajak tetap tidak dilunasi, dilaksanakan pengumuman lelang 

dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyitaan. 

5. Apabila setelah lewat 14 hari utang pajak tidak dilunasi juga, dilakukan penjualan 

barang sitaan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KLN).   

Wajib Pajak/penanggung pajak berkewajiban membantu jurusita pajak dalam 

melaksanakan tugasnya dengan memperbolehkan jurusita pajak memasuki 

ruangan, tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak, memberikan keterangan lisan 

atau tertulis yang diperlukan dan atas barang yang disita dilarang 

dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.  

Apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum 

dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak. Utang pajak setelah lewat 21 

(dua puluh satu) hari dari tanggal surat teguran tidak dilunasi, diterbitkan surat 

paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan dibebani biaya penagihan 

pajak dengan surat paksa sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Utang 

pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa 

diberitahukan oleh jurusita pajak (www.pajak.go.id). 

Menurut Waluyo (2013), pemberitahuan surat paksa oleh juru sita pajak 

kepada Wajib Pajak yaitu: 
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1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP): 

a) Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang 

memungkinkan. 

b) Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di 

tempat usaha penanggung pajak, bila penanggung pajak yang bersangkutan 

tidak dijumpai. 

c) Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta 

peninggalannya, bila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan 

belum dibagi. 

d) Para ahli waris, bila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan 

telah dibagi. 

2. Wajib Pajak Badan, yaitu kepada: 

a) Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik 

modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal 

mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan. 

b) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang 

bersangkutan bila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang seperti 

pada butir 2a. Pegawai tetap yaitu pegawai perusahaan yang membidangi 

keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau 

bagian umum, dan bukan pegawai harian.  

3. Wajib Pajak pailit yaitu surat paksa diberitahukan kepada Kurator, hakim 

pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan 
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bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan 

uang dibebani untuk melakukan pemberitahuan atau likuiditas. 

4. Wajib Pajak menunjuk seseorang saudara, maka surat kuasa diberitahukan 

kepada penerima kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan 

kewajiban perpajakan. 

5. Pemerintah daerah setempat, apabila pemberitahuan surat paksa kepada WPOP 

dan penanggung pajak badan tidak dapat dilaksanakan. 

6. Dengan cara menempelkan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat 

yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang 

ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan atau keputusan Kepala Daerah. 

Menurut Mardiasmo (2013), daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan 

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 (SKPKB) atau Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 

4. Dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. 

 

2.6 Efektivitas 

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang 

harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan 

mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Menurut Ulum (2008) dalam 
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Rifqiansyah dkk (2014) mengemukakan bahwa, pengertian efektivitas pada 

dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). 

Sedangkan menurut Taliziduhu (2005) dalam Rifqiansyah dkk (2014), efektivitas 

khusus bagi pemerintahan didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian 

tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. 

 Menurut Velayati dkk (2014), Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas merupakan 

pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. 

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Tunas (2013), efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Menurut 

Rahardjo (2011), efektivitas adalah kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih 

tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai 

tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil memuaskan. 

 Menurut Tunas (2013), efektivitas secara umum menunjukan sampai 

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal yang 

perlu dicatat 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.  
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2.7 Pengaruh Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Terhadap 

Pencairan Tunggakan Pajak 

Korua dkk (2015) mengatakan bahwa hal terpenting yang perlu dicatat adalah 

efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan telah 

mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Dalam penelitian Meilia Rochmawati (2014), Budiman dkk (2013), 

Sriulandari (2015) menyatakan bahwa efektivitas penagihan pajak aktif 

berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Berbeda dengan hasil 

penelitian Velayati dkk (2013) yang mengatakan bahwa, efektivitas penagihan 

pajak aktif tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. 

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh efektivitas penagihan pajak 

aktif terhadap pencairan tunggakan pajak maka, hipotesis dikemukakan sebagai 

berikut: 

Ha2: Efektivitas penagihan pajak aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan 

pajak. 

 

2.8 Kontribusi 

Menurut Guritno (1992) dalam Rifqiansyah dkk (2014), kontribusi adalah sesuatu 

yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian 

tertentu atau bersama. Sedangkan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) 

kontribusi dapat diartikan sebagai sebagai sumbangan. Menurut Rifqiansyah dkk 

(2014), kontribusi dalam kaitannya dengan tindakan penagihan pajak, dapat 
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disimpulkan bahwa kontribusi yaitu sumbangan yang diberikan dari pencairan 

tunggakan pajak yang terdiri atas surat teguran, surat paksa, dan Surat Perintah 

Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap jumlah total penerimaan pajak. 

 Menurut Velayati dkk (2014), kontribusi adalah suatu tindakan untuk ikut 

serta bertindak aktif dengan mengoptimalkan kemampuan yang bertujuan 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Menghitung kontribusi penerimaan pajak 

yang berasal dari pencairan tunggakan pajak dengan rumus Rasio Penerimaan Pajak 

Tunggakan Pajak (RTTP). 

 

2.9 Pengaruh Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap 

Pencairan Tunggakan Pajak 

Korua dkk (2015) mengatakan bahwa belum tentu jika tingkat efektivitas maksimal 

suatu tahapan di tahun tertentu maka akan mempunyai tingkat kontribusi yang 

maksimal dengan tahapan dan tahun yang sama. 

Hasil penelitian Budiman dkk (2015), Korua (2015), membuktikan bahwa 

kontribusi penagihan pajak aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan 

tunggakan pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Velayati dkk (2013) yang 

mengatakan bahwa kontribusi penagihan pajak aktif tidak berpengaruh terhadap 

pencairan tunggakan pajak. 

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh kontribusi penagihan pajak 

aktif terhadap pencairan tunggakan pajak maka, hipotesis dikemukakan sebagai 

berikut: 
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Ha3: Kontribusi penagihan pajak aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan 

pajak. 

 

2.10 Model Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

Gambar 2.1  

Model Penelitian 
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