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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1  Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

Di Indonesia pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan sejak 1 April 

1985 yang pemungutannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1983 tentang PPN dan PPnBM. Dengan diberlakukannya UU PPN Tahun 1983 

secara otomatis Pajak Penjualan (PPn) berdasarkan UU Darurat Nomor 19 Tahun 

1951 dinyatakan tidak berlaku. Latar belakang penggantian tersebut yaitu 

(Waluyo, 2013): 

1. Pelaksanaan UU Pajak Penjualan 1951, telah terjadi banyak perubahan 

fundamental baik yang bersifat penyempurnaan maupun tambahan. 

2. Mekanisme pemungutan Pajak Penjualan UU PPn 1951 menimbulkan 

dampak pajak berganda. Hal ini mendorong Wajib Pajak berusaha 

menghindar dari pengenaan pajak. 

3. Pajak Penjualan 1951 tidak netral terhadap perdagangan dalam negeri 

maupun internasional sebagai akibat pengenaan pajak berganda. 

4. Tarifnya bervariasi yang dapat menimbulkan kesulitan dalam 

pelaksanaannya. Penerapan Value Added Tax (VAT) yang di Indonesia 

digunakan istilah Pajak Pertambahan Nilai untuk negara-negara Asia yang 

pertama sekali menerapkan VAT tersebut yaitu Vietnam tahun 1973 yang 

disusul Korea tahun 1977, Republik Rakyat Cina tahun 1984. 
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Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan politik yang berlangsung 

secara cepat, peraturan perpajakan senantiasa diperbarui secara terus-menerus 

agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat 

(Resmi, 2013). 

         Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 

diubah dengan UU No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 

2000, dan terakhir UU No.42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

menurut situs www.pajak.go.id adalah pajak yang dikenakan atas: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha; 

2. Impor Barang Kena Pajak (BKP); 

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha; 

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah 

pabean di dalam daerah pabean; 

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam 

daerah pabean; 

6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak 

(PKP); 

7. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP); dan 
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8. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

PPN mempunyai beberapa sifat pemungutan atau karakteristik yang dikenal 

dengan legal character (Waluyo, 2013): 

1. PPN sebagai pajak objektif 

Pungutan PPN ini mendasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan 

diri Wajib Pajak. 

2. PPN sebagai pajak tidak langsung (indirect tax) 

Sifat ini menjelaskan bahwa secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan 

kepada pihak lain. Namun dari segi yuridis tanggung jawab penyetoran 

pajak tidak berada pada penanggung pajak (pemikul beban). Untuk 

menetapkan sebagai pajak tidak langsung karena adanya unsur-unsur: 

a. Penanggung jawab pajak terutang yaitu pihak yang secara yuridis 

formal diwajibkan melunasi pajak sebagai akibat adanya peristiwa 

ekonomi yang menyebabkan untuk dikenai pajak; 

b. Penanggung pajak yaitu pihak yang kenyataannya secara ekonomis 

memikul beban pajak; 

c. Pemikul beban pajak yaitu pihak yang harus memikul beban pajak 

berdasarkan undang-undang. 

PPN ternyata ketiga unsur tersebut berada pihak yang terpisah-pisah atau 

berbeda. Oleh karena itulah dikategorikan sebagai pajak tidak langsung. 

3. Pemungutan PPN multistage tax 

Pemungutan PPN dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun 

jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer. 
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4. PPN dipungut dengan menggunakan alat bukti faktur pajak 

Credit method sebagai metode yang digunakan dengan konsekuensi 

Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti 

pemungutan PPN. 

5. PPN bersifat netral 

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) faktor: 

a. PPN dikenakan atas konsumsi barang atau jasa; 

b. PPN dipungut menggunakan prinsip tempat tujuan. 

6. PPN tidak menimbulkan pajak ganda. 

7. PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri penyerahan Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak dilakukan atas konsumsi dalam negeri. 

 Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud, yang hukumnya dapat 

berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud 

yang dikenakan pajak berdasarkan UU. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap 

kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk 

dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan 

atau permintaan dengan bahan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak 

berdasarkan UU (Nursanti dan Padmono, 2013). Pada dasarnya semua barang dan 

jasa merupakan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 2009 (www.pajak.go.id).  

        Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 

barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut (Wirawan, 2012): 

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 

dari sumbernya yaitu: 

a. Minyak mentah; 

b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap 

dikonsumsi langsung oleh masyarakat; 

c. Panas bumi; 

d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, 

batu permata, betonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu 

(halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, 

mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, 

perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah 

diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan 

trakkit; 

e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan 

f. Bijih besih, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih 

perak, serta bijih bauksit. 

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang 

terdiri dari: 

a. Beras; 
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b. Gabah; 

c. Jagung; 

d. Sagu; 

e. Kedelai; 

f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; 

g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui 

proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, 

dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, 

diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; 

h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang 

dibersihkan, diasinkan atau dikemas; 

i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan 

maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan 

lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan 

j. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, 

dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang 

dicacah. 

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 

dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman 

yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Pasal 37 UU No. 28 

Tahun 2009 menegaskan objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang 

disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau 
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minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat 

pelayanan maupun ditempat lain. 

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Barang tersebut merupakan alat 

moneter sehingga tidak termasuk Barang Kena Pajak, namun emas 

perhiasan termasuk Barang Kena Pajak karena pengecualian hanya untuk 

emas batangan. 

Jenis jasa yang tidak dikenai PPN (www.pajak.go.id): 

1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:  

a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 

b. Jasa dokter hewan; 

c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli  

fisioterapi. 

d. Kebidanan dan dukun bayi; 

e. Jasa paramedis dan perawat; 

f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium 

kesehatan, dan sanatorium; 

g. Jasa psikolog dan psikiater; dan 

h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh 

paranormal. 

2. Jasa pelayanan sosial meliputi: 

a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo; 

b. Jasa pemadam kebakaran; 

c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan; 
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d. Jasa lembaga rehabilitasi; 

e. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk 

krematorium; dan 

f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.  

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat 

dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain 

pengganti perangko tempel. 

4. Jasa keuangan, meliputi: 

a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito 

berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu; 

b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana 

kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana 

lainnya; 

c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, berupa: 

1. Sewa guna usaha dengan hak opsi; 

2. Anjak piutang; 

3. Usaha kartu kredit; dan/atau 

4. Pembiayaan konsumen; 

d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai 

syariah dan fidusia; dan 
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e. Jasa penjaminan. 

5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi 

kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan 

asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang 

asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan 

asuransi. 

6. Jasa keagamaan, meliputi:  

a. Jasa pelayanan rumah ibadah;  

b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah; 

c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan  

d. Jasa lainnya di bidang keagamaan. 

7. Jasa pendidikan, meliputi:  

a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa 

penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, 

pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan 

keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan 

pendidikan luar sekolah. 

8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh 

pekerja seni dan hiburan. 

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau 

televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang 

tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan 

komersial. 
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10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam 

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan 

udara luar negeri. 

11. Jasa tenaga kerja, meliputi:  

a. Jasa tenaga kerja;  

b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga 

kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja 

tersebut; dan 

c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja. 

12. Jasa perhotelan, meliputi: 

a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah 

penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait 

dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan 

b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 

hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel. 

13.  Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

14.  Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir 

dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut 

bayaran. 
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15.  Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. 

16.  Jasa pengiriman uang dengan wesel pos. 

17. Jasa boga atau katering.  

Subjek Pajak atas PPN terdiri dari (Resmi, 2009): 

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan 

pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil. 

2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP 

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP 

dan/atau penyerahan JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau 

penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 setahun. 

3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud 

dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean. 

4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri 

dengan persyaratan tertentu. 

5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah. 

Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah terdiri atas Kantor 

Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

termasuk Bendahara Proyek. 
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Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan 

Dasar Pengenaan Pajak. Nilai Dasar Pengenaan Pajak bisa berupa (Wirawan, 

2012): 

1. Harga Jual BKP 

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena 

Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut 

Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur 

Pajak. 

2. Nilai Impor 

Nilai impor adalah nilai berupa yang yang menjadi dasar perhitungan bea 

masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai 

untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-

Undang ini. 

3. Penggantian JKP 

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta 

atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena 

Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut 

menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam 

Faktur Pajak atau nilai berupa yang yang dibayar atau seharusnya dibayar 
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oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh 

penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaat 

Barang Kena Pajak Tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean. 

4. Nilai Lain 

Nilai Lain bisa berupa pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, 

penyerahan media rekaman suara atau gambar, penyerahan film cerita, 

penyerahan produk hasil tembakau, barang sisa pembubaran perusahaan, 

penyerahan pusat ke cabang atau antar cabang, pedagang perantara, lelang, 

jasa pengiriman paket, biro perjalanan/pariwisata. 

Ketentuan Pasal 7 UU PPN menyebutkan tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 

10%. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas: 

a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 

b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

c. Ekspor Jasa Kena Pajak 

 

2.2  Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar 

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam 

kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,  

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak 

berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa 

dari luar daerah pabean (Wirawan, 2012). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah 

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan 
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Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak 

Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha 

Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali 

Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

Fungsi pengukuhan PKP adalah: 

1. Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang 

PPN dan PPnBM. 

2. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan. 

Kewajiban yang dibebankan kepada Pengusaha Kena Pajak menurut Sukardji 

(2010), yaitu: 

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; 

2. Memungut pajak yang terutang ketika melakukan penyerahan BKP atau 

penyerahan JKP, yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban membuat 

Faktur Pajak; 

3. Melakukan penghitungan pajak yang terutang dengan cara 

memperhitungkan Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan BKP 

atau JKP dengan Pajak Keluaran yang wajib dipungut dari penerima BKP 

atau penerima JKP. Dalam hal jumlah Pajak keluaran yang dipungut lebih 

besar dari pada jumlah Pajak Masukan, maka kelebihan Pajak Keluaran 

tersebut wajib disetor ke kas negara; 

4. Menyampaikan laporan sehubungan pelaksanaan kewajiban pemungutan 

dan hasil perhitungan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, yang 

Pengaruh Jumlah..., Olivia Natalia, FB UMN, 2015



31 
 

diwujudkan dalam bentuk penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 

PPN. 

Tata cara pemberian serta pelaporan dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

(www.pajak.go.id): 

1. Pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), wajib 

melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat-kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha 

dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP; 

2. Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan 

usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di 

tempat kegiatan usaha dilakukan; 

3. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib 

mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP; 

4. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi 

sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai 

peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai 

pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. 

        Pasal 2 ayat (2) UU KUP menyebutkan setiap Wajib Pajak sebagai 

Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN wajib melaporkan usahanya 

pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
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tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan 

untuk dikukuhkan menjadi PKP. Pasal 1 angka 15 UU PPN dan Keputusan 

Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 sebagaimana telah diubah dalam 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.197/PMK.03/2013 yang berlaku efektif 

per tanggal 1 Januari 2014 menyatakan Pengusaha Kecil atau pengusaha yang 

selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah 

peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) tidak diwajibkan untuk melaporkan diri 

sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha kecil mempunyai hak atau dapat 

memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak apabila yang 

bersangkutan menghendaki untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

        Salah satu aspek terpenting terkait pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

adalah Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

mempunyai hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diperoleh setelah pengukuhan 

Pengusaha kena Pajak sesuai Pasal 9 ayat (8) UU PPN. Hak pengkreditan tersebut 

tidak dapat dinikmati oleh pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak (Wirawan, 2012). Peraturan Menteri Keuangan No.20/PMK/03/2008 

menegaskan: 

1. Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan 

usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan 

BKP dan/atau JKP; 

Pengaruh Jumlah..., Olivia Natalia, FB UMN, 2015



33 
 

2. Pengusaha kecil yang tidak memilih sebagai PKP dan memenuhi syarat 

PKP dalam tahun berjalan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai PKP paling lama akhir bulan berikutnya. 

Pasal 2 ayat 1 UU KUP menyebutkan Pengusaha kena Pajak harus melaporkan 

usahanya di tempat tinggal bagi orang pribadi, tempat kedudukan bagi wajib pajak 

badan, dan tempat kegiatan usaha (cabang, perwakilan, pabrik dsb). Ketentuan 

tersebut sejalan dengan prinsip desentralisasi PPN terutang sesuai Pasal 12 UU 

PPN. Pasal 12 UU PPN juga memberikan kemudahan mengenai pemusatan 

tempat terutang PPN dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Direktur 

Jenderal Pajak mengenai tempat pemusatan PPN terutang dan cabang yang akan 

dipusatkan. Pasal 39 UU KUP menegaskan: 

1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai PKP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak 

Pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan 

negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan 

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah 

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) 

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

2. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan PKP, dalam 

rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi 

pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
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sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi 

atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah 

restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang 

dilakukan. 

Pasal 2 ayat (8) UU PPN Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 

menegaskan pencabutan PKP dapat dilakukan dalam hal: 

1. PKP pindah alamat ke wilayah kerja KPP lain; atau 

2. Sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP atau termasuk PKP yang 

jumlah peredaran dan/atau penerimaan brutonya untuk suatu tahun buku 

tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto sebagai 

Pengusaha Kecil. 

Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan melalui pemeriksaan dalam 

jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima lengkap. 

        Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha 

Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak digunakan oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Waluyo, 2013). Menurut Sukardji (2010), 

kewajiban membuat Faktur Pajak dilaksanakan atas setiap kegiatan PKP 

melakukan: 

1. Penyerahan BKP atau penyerahan JKP kepada siapapun di dalam 

Daerah Pabean; 

2. Ekspor BKP berwujud; 

3. Ekspor BKP tidak berwujud; 
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4. Ekspor JKP.  

 

2.3  Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terdaftar 

terhadap Penerimaan PPN 

Wajib pajak yang dalam kegiatan usahanya dikenai pajak berdasarkan UU PPN 

1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

PKP. Fungsi pengukuhan selain dipergunakan untuk mengetahui identitas PKP 

yang sebenarnya juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang 

PPN serta untuk pengawasan administrasi perpajakan. Adapun kewajiban PKP di 

bidang PPN tersebut adalah memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang 

terutang. Bertambahnya wajib pajak yang mengukuhkan diri sebagai PKP akan 

menambah potensi pemajakan objek PPN yang berarti akan meningkatkan 

realisasi penerimaan PPN (Kresna, 2014). 

        Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) 

menunjukkan hasil bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki korelasi 

negatif signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian 

yang dilakukan oleh Kresna (2014) menunjukkan hasil bahwa jumlah Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) memiliki korelasi positif signifikan terhadap penerimaan pajak 

pertambahan nilai (PPN). Namun penelitian yang dilakukan Nurrokhman (2014) 

menyatakan bahwa variabel jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Oleh karena itu rumusan hipotesa 

menjadi sebagai berikut: 
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Ha1: Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 

2.4  Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

UU Nomor 28 Tahun 2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang 

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan 

kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jenis 

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Prayudi, 2010): 

1. SPT Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu masa 

pajak. 

2. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang dalam suatu tahun 

pajak. 

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1), fungsi Surat Pemberitahuan 

adalah: 

1. Bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1  
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(satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak. 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau objek pajak, 

harta dan kewajiban. 

c. Melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain 

dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. 

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan adalah untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang 

dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

oleh  Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam 1 

(satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. 

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 

untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong 

atau dipungut dan disetorkannya.  

        Prosedur pelaporan dan penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah 

sebagai berikut (Prayudi, 2010): 

1. Wajib Pajak dapat mengambil sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) di 

tempat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau 
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mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat 

mengambil Surat Pemberitahuan (SPT) dengan cara lain, misalnya dengan 

mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir 

Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. 

2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan 

benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

huruf latin, huruf Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani 

serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib 

Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

3. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk 

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan 

mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang 

selain Rupiah yang diizinkan. 

4. Penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan secara 

biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau 

digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), 

antara lain: 

a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan 

Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-
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keterangan lain yang diperhitungkan untuk menghitung besarnya 

penghasilan kena pajak. 

b. Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar 

Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, 

dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 

c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: 

Perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang 

bersangkutan. 

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut www.pajak.go.id 

adalah: 

1. SPT masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali 

untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM yang dipungut oleh 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama 

pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, 

PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari 

setelah Masa Pajak berakhir. Untuk WP dengan kriteria tertentu yang 

melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 

hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir. 

2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 

(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak. 
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        SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas 

waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Wirawan, 

2012): 

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah); 

2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah); 

3. SPT Masa PPN Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah); 

4. SPT Masa Lainnya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah). 

Menurut www.pajak.go.id, pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut 

tidak dilakukan terhadap: 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; 

2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas; 

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang 

tidak tinggal lagi di Indonesia; 

4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 

5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum 

dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 

7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; atau 

8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: 

kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang 
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antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan 

negara atau perpajakan. 

 

2.5 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap 

Penerimaan PPN 

Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang 

dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak 

Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak kepada kas 

negara (Kresna, 2014). Fungsi ini sangat penting bagi pengusaha maupun bagi 

pihak Kantor Pelayanan Pajak sendiri, karena dalam surat pemberitahuan masa 

berisi tentang pelunasan pajak terutang Pengusaha Kena Pajak baik yang dipotong 

sendiri atau dipotong pihak lain. Pengusaha kena pajak diwajibkan melaporkan 

pajak yang harus dibayarkan menggunakan surat pemberitahuan masa ini, karena 

surat pemberitahuan masa inilah yang menjadi pusat pertanggungjawaban 

pengusaha kena pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, maka 

bisa dikatakan ketika pengusaha kena pajak melaporkan dan membayarkan pajak 

terutangnya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa, berkas surat 

pemberitahuan yang diterima bisa dijadikan indikasi seberapa besar penerimaan 

pajak. Jika penerimaan berkas surat pemberitahuan masa naik maka penerimaan 

pajak juga ikut naik (Nurrokhman, 2014). 
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        Berdasarkan hasil penelitian Prayudi (2010) menyatakan bahwa jumlah 

SPT masa PPN yang dilaporkan memiliki pengaruh terhadap penerimaan PPN dan 

Nurrokhman (2014) menyatakan bahwa variabel jumlah surat pemberitahuan 

masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Sedangkan 

Nursanti dan Padmono (2013) menunjukkan hasil berbeda yaitu bahwa jumlah 

SPT masa PPN yang dilaporkan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan 

PPN. Begitu pula juga penelitian yang dilakukan Kresna (2014) menyatakan tidak 

ada pengaruh antara SPT masa PPN terhadap penerimaan PPN. Oleh sebab itu 

rumusan hipotesa menjadi sebagai berikut: 

 

Ha2: Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 

2.6  Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah 

surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 

dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diterbitkan apabila (Rahayu, 2010): 

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 

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  
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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; 

a. Identitas pembeli; atau 

b. Identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal 

penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang 

eceran; 

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

penerbitan faktur pajak; atau 

7. Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi dan telah diberikan 

pengembalian Pajak Masukan. 

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat 

ketetapan pajak. Pengenaan sanksi berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak 

diuraikan sebagai berikut (Resmi, 2013). 

1. Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak aau 

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai 

dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak atas Surat Tagihan Pajak yang 

diterbitkan karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau 

kurang dibayar, atau dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan yang 

menunjukkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau 

salah hitung. 
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2. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari dasar 

pengenaan pajak dikenakan terhadap pengusaha yang telah dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak ttapi tidak membuat faktur pajak atau 

membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau pengusaha yang telah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur 

pajak secara lengkap; atau Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak 

tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. 

3. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang 

ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak sampai dengan tanggal 

penerbitan Surat Tagihan Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang 

gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan. 

          Surat Tagihan Pajak juga dapat diterbitkan apabila Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 

Banding atau Putusan Peninjauan Kembali menyebabkan jumlah pajak 

yang masih harus dibayar bertambah, dan pada saat jatuh tempo pelunasan 

tidak atau kurang dibayar. Atas Pajak yang tidak atau kurang dibayar, 

maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

per bulan untuk seluruh masa pajak yang dihitung dari tanggal jatuh tempo 

sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat 

Tagihan Pajak. 
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2.7 Pengaruh Surat Tagihan Pajak PPN terhadap Penerimaan 

PPN 

SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan kata lain, SPT tersebut 

dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian (hasil verifikasi) ditemukan 

adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, 

maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar 

peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera 

melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya (Kresna, 2014). 

Surat tagihan pajak tidak akan diterbitkan oleh KPP apabila wajib pajak taat aturan 

pajak. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh 

Negara lebih sedikit dari yang seharusnya. Penerbitan Surat tagihan pajak hanya akan 

dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat pajak (Vegirawati, 2011). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) 

menyimpulkan bahwa STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN dan 

penelitian Kresna (2014) yang menyatakan bahwa STP PPN berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Oleh karena itu rumusan hipotesa 

menjadi sebagai berikut: 

Ha3: STP PPN berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

 

2.8 Surat Paksa 

Menurut Biringkanae (2012) yang dikutip dalam Indra (2013) bahwa penagihan 

pajak merupakan perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus 
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karena wajib pajak tidak memenuhi ketentuan undang-undang pajak, khususnya 

mengenai pembayaran pajak dengan melaksanakan pengiriman surat peringatan, 

surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pelelangan. Berikut adalah upaya 

penagihan beserta jadwal waktu penagihan pajak setelah dilakukan pemeriksaan 

dan telah mengeluarkan output berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) bisa berupa 

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

Bayar Tambahan (SKPKBT) beserta Surat Tagihan Pajak (STP) namun wajib 

pajak masih belum melunasi utang pajaknya. 

Tabel 2.1 

JADWAL WAKTU PENAGIHAN PAJAK 

No. 
Tindak 

Penagihan 
Waktu Penerbitan Implikasi 

1 Surat Teguran 

7 hari sejak saat jatuh tempo 

pembayaran seperti tercantum 

dalam SKPKB, SKPKBT, 

atau STP telah lewat. 

Diberikan jangka waktu 21 hari kepada 

wajib pajak untuk segera melunasi 

utang pajaknya. 

2 Surat Paksa 
21 hari sejak penerbitan surat 

teguran telah lewat. 

Diberikan jangka waktu 2 x 24 jam 

kepada wajib pajak untuk segera 

melunasi utang pajak dan biaya 

penagihan 

3 

Surat Perintah 

Melaksanakan 

Penyitaan 

2 x 24 jam sejak penerbitan 

surat paksa telah lewat. 

Diberikan jangka waktu 14 hari kepada 

wajib pajak untuk segera melunasi 

utang pajaknya dan biaya penagihan. 

4 
Pengumuman 

Lelang 

14 hari sejak penerbitan surat 

perintah melaksanakan 

penyitaan telah lewat. 

Diberikan jangka waktu 14 hari kepada 

wajib pajak untuk segera melunasi 

utang pajaknya dan biaya penagihan. 

5 Lelang 

14 hari sejak penerbitan 

pengumuman lelang telah 

lewat. 

Pejabat dapat segera menggunakan, 

menjual, dan memndahkanbukukan 

barang-barang wajib pajak yang disita 

sebagai pelunasan biaya penaghan dan 

utang pajak. 

Sumber: Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan 

Menurut UU No.19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan surat paksa adalah surat 

perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Utang pajak adalah 

pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda 
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atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Biaya 

penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah 

melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai dan 

biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. 

        Surat paksa bertuliskan kata-kata DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

TUHAN YANG MAHA ESA pada kepala surat, yang mempunyai kekuatan 

eksekutorial dan kedudukan hukumnya sama dengan putusan pengadilan yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa harus memuat sekurang-

kurangnya: 

1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak; 

2. Dasar penagihan; 

3. Besarnya utang pajak; 

4. Perintah untuk membayar. 

Surat Paksa diterbitkan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan. Dalam hal penagihan pajak yang dilakukan adalah penagihan pajak 

pusat, maka Menteri Keuangan yang menunjuk Pejabat untuk penagihan pajak 

pusat misalnya Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk Wajib Pajak yang terdaftar 

di wilayah kerjanya. Menurut UU No.19 Tahun 2000 Pasal 7, penerbitan Surat 

Paksa dilakukan saat: 

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 

sejenis; 
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2. Penanggung Pajak yang terhadapnya telah dilakukan penagihan seketika 

dan sekaligus; atau 

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan 

persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 

Surat paksa dapat disampaikan kepada: 

Tabel 2.2 

PENYERAHAN SURAT PAKSA 

Wajib Pajak Penyerahan Surat Paksa 

Badan Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung 

jawab, pemilik modal termasuk orang yang nyata-nyata 

berwenang ikut menentukan kebijaksanaan atau mengambil 

keputusan dalam perusahaan, baik di tempat kedudukan 

badan yang bersangkutan, di tempat tinggal  mereka maupun 

di tempat lain yang memungkinkan; atau pegawai tetapnya 

apabila tidak ditemukan salah satu pihak sebagaimana 

tercantum di atas. 

Orang Pribadi Penanggung jawab di tempat tinggal, tempat usaha atau di 

tempat lain yang memungkinkan; 

Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang 

bekerja di tempat usaha Penanggng Pajak, apabila 

Penanggng jawab yang bersangkutan tidak dapat dijumpai. 

Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang 

mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah 

meninggal dunia dan harta warisannya belum dibagi, atau 

Para ahli waris apabila Wajib Pajak meninggal dunia dan 

harta warisan telah dibagi. 

Badan 

dinyatakan 

bubar atau 

dalam likuidasi 

Orang Pribadi atau Badan yang dibebani untuk melakukan 

pemberesan atau likuidator. 

Status Pailit Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan. 

Anak yang 

belum dewasa 

atau orang yang 

berada dalam 

pengampuan 

Wali atau pengampu 

Sumber: www.pajak.go.id 
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2.9  Pengaruh Surat Paksa terhadap Penerimaan PPN 

Masih banyaknya tunggakan pajak sebagai akibat dari keengganan masyarakat 

dalam memenui kewajiban perpajakan merupakan salah satu penyebab tingginya 

tunggakan pajak. Untuk mencairkan tunggakan tersebut telah dilaksanakan 

tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Nindar 

dkk, 2014). Pencairan tunggakan dengan surat paksa adalah pembayaran piutang 

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa, sehingga 

mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak (Nursheha, 2014).  

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursheha (2014) menunjukkan 

bahwa pencairan tunggakan pajak menggunakan surat paksa berpengaruh secara 

parsial terhadap penerimaan pajak, Hidayat dan Cheisviyanny (2013) bahwa 

tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan 

tunggakan pajak, Syahab dan Gisijanto (2008) bahwa penagihan pajak dan surat 

paksa pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Indra dkk (2014) yang menunjukkan hasil bahwa surat paksa tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, Nindar (2014) bahwa 

penagihan PPN dengan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Manado 

tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal 

yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa, Tunas (2013) bahwa penagihan 

tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada tahun 2011 tergolong 

kurang efektif. Oleh karena itu, rumusan hipotesa menjadi sebagai berikut: 
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Ha4: Surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) 

 

2.10 Pengaruh Secara Simultan Jumlah PKP Terdaftar, SPT 

masa PPN, STP PPN dan Surat Paksa terhadap Penerimaan PPN 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menguji pengaruh 

jumlah PKP terdaftar, SPT masa PPN yang dilaporkan, SSP PPN dan STP PPN 

terhadap penerimaan PPN menunjukkan hasil bahwa variabel PKP, SPT Masa 

PPN, SSP PPN dan STP PPN secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel penerimaan PPN. Selain itu penelitian yang dilakukan Kresna (2014) 

untuk menguji pengaruh jumlah PKP terdaftar, SSP masa PPN, SPT masa PPN 

dan STP masa PPN terhadap penerimaan penerimaan PPN menunjukkan hasil 

bahwa variabel PKP, SSP masa PPN, SPT masa PPN, dan STP PPN secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan PPN 

serta penelitian Nurrokhman (2014) yang menguji pengaruh jumlah Pengusaha 

Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan PPN 

menunjukkan hasil jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa 

secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, rumusan hipotesa menjadi sebagai berikut: 

Ha5: Jumlah PKP terdaftar, SPT masa PPN, STP PPN dan Surat Paksa secara 

simultan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
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2.11 Model Penelitian 

Model penelitian tampak pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.1 

MODEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah Pengusaha Kena Pajak 

Terdaftar (X1) 

SPT masa PPN (X2) 

STP PPN (X3) 

Penerimaan PPN (Y) 

Surat Paksa (X4) 
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