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ABSTRAK 
 

 

Pajak merupakan hal penting bagi negara, pasalnya penerimaan terbesar negara setiap 

tahun tidak lain bersumber dari pajak. Pajak berkontibusi besar untuk kehidupan negara salah 

satu nya dalam program yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat seperti 

pembangunan infrastruktur, fasilitas kendaraan umum, sekolah, serta bangunan pelayanan 

kesehatan. Begitu besarnya peran pajak terhadap negara namun, masih banyak masyarakat 

yang belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak meskipun telah ditetapkan sebagai 

wajib pajak. Hal ini yang menjadi perhatian bagi Menteri Keuangan untuk memberikan 

sebuah tindakan yang diharap dapat meningkatkan respon wajib pajak atas kewajiban 

perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat adalah salah satu kantor pemerintah 

yang bergerak dalam bidang pelayanan perpajakan. Dari sejumlah wajib pajak yang terdaftar, 

belum sepenuhnya berantusias dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan 

pajak. Salah satu yang ditetapkan untuk memberi peringatan pertama pada wajib pajak adalah 

dengan menerbitkan STP ( Surat Tagihan Pajak ). Dengan diterbitkan STP tersebut bertujuan 

agar wajib pajak lebih menyadari apa yang harus dilakukan pada tahun pajak selanjutnya. 

Pada laporan PKL ini penulis dapat mengetahui pengaruh STP tersebut terhadap wajib pajak. 

 

Kata Kunci : Penerbitan STP, Pengaruh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pajak merupakan kontribusi terbesar bagi negara, yang berasal dari 

iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara. 

Sumber pendapatan bagi negara yang diperoleh dari pajak lebih mendominasi 

dari penerimaan negara selain pajak . Dalam APBN 2018, pendapatan negara 

sebesar Rp.1.000.894.700.000.000 dengan penerimaan yang bersumber dari 

pajak sebesar Rp.1.000.618.100.000.000 sedangkan sisanya adalah 

Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.275.400.000.000.000 juga Hibah 

sebesar Rp.1.200.000.000.000 ( www. kemenkeu.go.id ) . 

Fungsi pajak pun begitu besar terhadap kehidupan negara, terdapat 2 

fungsi yaitu fungsi anggaran ( fungsi budgetair ) dan fungsi mengatur 

(regulerend). Fungsi anggaran adalah pajak sebagai sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi 

mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi ( Mardiasmo 

2016 ).  

Pajak memiliki 3 sistem pemungutan yaitu Official Assessment 

System, Self Assessment System, dan Withholding System. Di Indonesia 

menganut salah satu sistem yaitu Self  Assessment System, penerapan sistem 

Self Assessment ini, dapat diartikan bahwa seluruh pelaksanaan mengenai 
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menghitung, membayar dan melapor pajak terutang nya merupakan 

wewenang bagi setiap wajib pajak. 

Penerapan sistem ini dianggap berhasil apabila wajib pajak memiliki 

beberapa syarat yang harus ada dalam diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib 

pajak ( tax consciousness ), kejujuran wajib pajak ( good faith ), kemauan 

atau hasrat untuk membayar pajak ( tax mindness ), kedisiplinan ( tax 

discipline ) dan kepatuhan ( tax voluntary compliance ) wajib pajak dalam 

melaksanakan peraturan perpajakan ( M. Farouq S 2018 ). Sistem tersebut 

mengharuskan wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan mengenai peraturan 

perpajakan dengan baik, namun kenyataanya masih banyak wajib pajak yang 

tidak paham dengan peraturan yang ditetapkan sehingga banyak diantara 

mereka yang lalai akan melaksanakan kewajibanya atau melakukan 

kekhilafan atas perhitungan pajak yang terutang. 

Menyikapi masalah demikian maka dengan keputusan Menteri 

Keuangan, bagi wajib pajak yang terlambat dalam membayar dan melaporkan 

pajak nya haruslah diberi suatu tindakan sebagai peringatan, kebijakan yang 

Menteri Keuangan tetapkan dalam mengatasi adanya hal tersebut salah 

satunya dengan menerbitkan surat tagihan pajak yang dikeluarkan oleh kantor 

pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu mengenai sebab dikeluarkanya 

STP ( Surat Tagihan Pajak ) adalah apabila pajak pada tahun berjalan tidak 

atau kurang dibayar, atau dari hasil penelitian menunjukan kekurangan dalam 

pembayaran pajak yang diakibatkan karena salah tulis dan salah hitung. 
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Dalam menyusun tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian pada 

salah satu kantor instansi pemerintah tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak 

Semarang Barat. Sebagai salah satu kantor pelayanan pajak yang mengalami 

peningkatan pada jumlah wajib pajak di setiap tahun nya, maka peranan 

fiskus dalam menangani semua yang bersangkutan dengan wajib pajak 

haruslah secara optimal. Mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

melaporkan SPT, diperoleh data wajib pajak dengan jumlah mencapai 

467.434 dan sebanyak 258.009 yang melaporkan SPT, dari total wajib pajak 

selama 6 tahun. Dalam melaksanakan penegakan hukum pajak atas 

pelanggaran kewajiban, maka fiskus sesuai dengan kewenanganya 

menjalankan tugas nya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yaitu 

berupa penerbitan surat tagihan pajak. Menindaklanjuti hal yang terjadi di 

Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat, fiskus menerbitkan total 12.958 

surat tagihan pajak. Data tersebut menunjukan bahwa tingkat kesadaran wajib 

pajak masih sangat rendah dan dengan memaksimalkan penegakan hukum ini 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajibannya. 

Mengetahui informasi yang bersumber dari media bahwa masih 

banyak wajib pajak yang tidak memiliki tingkat kesadaran tinggi dalam 

membayar pajak serta melaporkan SPT dan secara bukti nyata melihat adanya 

hal tersebut terjadi di kantor pelayanan pajak maka dalam menyusun tugas 

akhir ini penulis tertarik untuk melakukan pembahasan terhadap penelitian 

STP dengan judul “PENERBITAN STP PPh OP dan TANGGAPAN 
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WAJIB PAJAK di KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG 

BARAT”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam tugas akhir ini 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh penerbitan STP PPh orang pribadi terhadap 

tanggapan wajib pajak ? 

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam menerbitkan STP ? 

3. Bagaimana langkah yang seharusnya dijalankan oleh wajib pajak setelah 

diterbitkan STP dan langkah yang diambil oleh KPP Semarang Barat 

setelah menertibkan STP ? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari disusunya tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh diterbitkan STP terhadap wajib pajak dalam 

melaporkan STP. 

2. Untuk mengetahui hal – hal apa yang menjadi kendala dalam penerbitan 

STP. 

3. Untuk mengetahui langkah – langkah yang harus dilakukan wajib pajak 

dan KPP Semarang Barat setelah penerbitan STP. 
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1.4. Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan mengenai sistem penerbitan STP, 

menambah pengalaman bagi penulis untuk mengetahui bagaimana 

diterapkan nya peraturan Menteri Keuangan pada kantor instansi 

pemerintah serta menjadi gambaran dalam mengaplikasikan materi yang 

telah diterima dari kegiatan perkuliahan pada praktik yang nyata. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat 

Diharapkan dapat menjadi sarana masukan dan juga koreksi dalam 

menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang pajak khususnya 

menjadi masukan positif dan evaluasi dalam mekanisme penerbitan STP. 

3. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tambahan mengenai STP sehingga dengan 

penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak yang lalai akan kewajibannya dalam menghitung, membayar dan 

melapor dan sering juga melakukan kesalahan pada penghitungan pajak 

nya sehingga lebih sadar akan peraturan.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang yaitu mengenai alasan mengapa 

penulis melakukan penelitian dan membahas tema tersebut serta menjelaskan 

secara singkat masalah yang akan dibahas. Selanjutnya terdapat perumusan 
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masalah, yaitu penulis dapat menuliskan mengenai masalah apa yang akan 

menjadi pembahasan dalam laporan penelitian secara ringkas. Bab 

pendahuluan juga berisi tujuan, tujuan ini berupa jawaban atas perumusan 

masalah, berikutnya manfaat, pada bagian ini penulis memaparkan manfaat 

yang didapat bagi penulis, kantor atau tempat penelitian dilaksanakan dan 

juga manfaat bagi sekitar agar dapat dikembangkan dengan baik. Terakhir 

adalah sistematika penulisan, berisi tentang inti dari setiap bab. 

 

BAB II   Landasan Teori 

Berisi definisi atau pengertian tentang topik yang relevan yang 

bertujuan sebagai penjelasan pada setiap bab yang akan dibahas oleh penulis. 

Teori – teori yang disusun oleh penulis menjadi dasar yang kuat dalam tugas 

akhir ini. 

 

BAB III   Gambaran Umum dan Metode Penulisan 

Menjelaskan secara singkat mengenai tempat atau lokasi dilakukanya 

penelitian atau praktik kerja lapangan serta metode penulisan yang meliputi 

jenis data dapat data primer atau data sekunder, metode pengumpulan data. 

 

BAB IV   Pembahasan 

Bab ini berisi tentang penjelasan penulis dalam menjawab rumusan 

masalah yang telah dijawab pada bagian tujuan. Penulis menjelaskan jawaban 
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dari permasalahan secara logis dan teoritis, penjelasan juga disertai dengan 

informasi bersifat rasional, lengkap dan jelas. 

 

BAB V     Penutup 

Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa 

beberapa kalimat singkat yang disampaikan penulis tentang hasil dari tugas 

akhir atau hasil penelitian dari praktik kerja lapangan dan sesuai dengan 

tujuan. Saran yang disampaikan berupa masukan bersifat spesifik kepada 

pihak atau tempat praktik kerja lapangan dilaksanakan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi dan Unsur Pajak  

Dalam Undang-Undang no.16 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 mengenai 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa definisi pajak 

adalah sebuah konstribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang 

pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 Menurut Mardiasmo (2016) dikatakan pajak memiliki unsur unsur, 

antara lain : 

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  

Yang berhak dalam memungut pajak yaitu hanya negara. Iuran tersebut 

berupa uang ( bukan barang ). 

2. Berdasarkan undang – undang. 

Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang 

serta aturan pelaksanaanya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Pada pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan dengan adanya 

sebuah kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan sebagai biaya untuk rumah tangga negara, yakni pengeluaran – 

pengeluaran yang dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. 
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2.2. Teori – Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak   

Terdapat beberapa teori menurut Roristua Pandiangan ( 2015 ), 

beberapa teori yang memberikan penjelasan mengenai hak negara dalam 

memungut pajak, teori tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1. Teori Asuransi 

Menurut teori ini negara dalam melaksanakan tugasnya/ fungsinya 

mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda 

perorangan. Oleh sebab itu negara bekerja atau bertindak sebagai 

perusahaan asuransi. Untuk perlindungan itu, warga negara membayar 

premi dan pembayaran pajak lah yang dapat dipandang sebagai premi itu. 

2. Teori Kepentingan 

Menurut teori ini pajak itu mempunyai hubungan dengan 

kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak 

mengenyam atau menikmati jasa dan pekerjaan Pemerintah makin besar 

juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi, tetapi sulit 

diterima sebab orang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan 

dari Pemerintah menikmati dan atau mengenyam banyak sekali jasa dari 

pekerjaan Pemerintah dan mereka bahkan dibebaskan membayar pajak. 

3. Teori Kewajiban Pajak Mutlak ( Teori Pengorbanan ) 

Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan ( 

Organische Staatsleer ) dan berpendirian bahwa tanpa negara maka 

individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh 

karena itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Tanpa 
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negara, maka individu pun tidak ada, dan pembayaran pajak oleh individu 

kepada negara adalah dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda 

baktinya kepada negara. Teori ini terlalu menitikberatkan kepada negara 

yaitu seolah – olah individu itu tidak dapat hidup tanpa negara, tetapi 

negara dapat hidup tanpa individu. Padahal realitanya tidak demikian, 

sebab negarapun tidak mungkin hidup/ ada tanpa individu. 

4. Teori Gaya Beli 

Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak jika 

dipandang sebagai gejala dalam masyarakat disamakan dengan POMPA, 

yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk 

rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat 

dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat atau untuk 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 

5. Teori Gaya Pikul 

Teori ini mengajarkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai 

dengan kekuatan membayar dari wajib pajak ( individu ). Tekanan semua 

pajak – pajak harus sesuai dengan gaya pikul wajib pajak dengan 

memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran 

belanja wajib pajak tersebut. Gaya pikul ini dipengaruhi oleh bermacam – 

macam komponen, terutama : 

a) Pendapatan 

b) Kekayaan 
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c) Susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor – 

faktor yang mempengaruhi keadaannya ( H. Bohari, 2001: 36 – 38 ). 

 

2.3. Sistem Pemungutan Pajak 

Terdapat 3 ( tiga ) jenis sistem pemungutan pajak didalam Mardiasmo 

(2016) antara lain : 

A. Official Assessment System 

Adalah sistem pemungutan pajak dimana memberikan wewenang kepada 

pemerintah ( fiskus ) untuk dapat menentukan berapa besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

Memiliki ciri – ciri : 

 Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak 

fiskus. 

 Wajib pajak bersifat pasif. 

 Utang pajak timbul setelah fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak. 

B. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem dimana wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya 

untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terhutang. 

Memiliki ciri – ciri : 

 Wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang berada 

sepenuhnya pada wajib pajak. 

 Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung tarif pajak sendiri, 

membayar serta melaporkan pajak nya sendiri. 
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 Fiskus tidak mempunyai hak untuk ikut campur dan hanya 

mengawasi. 

C. Withholding System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 

pihak ketiga ( bukan fiskus dan juga bukan wajib pajak yang berkaitan ) 

untuk memorongatau memungut pajak yang terhutang oleh wajib pajak. 

Memiliki ciri – ciri dalam memotong atau dalam pemungutan pajak yang 

terutang berada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib 

pajak. 

 

2.4. Wajib Pajak 

Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009 

yaitu mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak 

adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

2.5. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 

Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang sering disingkat dengan NPWP 

adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajkannya. 

Mardiasmo (2016) 
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NPWP merpakan suatu hal yang penting karena digunakan dalam 

menjaga ketertiban wajib pajak, adapun sanksi yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang apabila wajib pajak pribadi maupun badan tidak mendaftar 

untuk mendapat NPWP. Fungsi dari NPWP tersebut adalah : 

 Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 

 Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan. 

 

2.6. Surat Pemberitahuan ( SPT ) 

Dalam Mardiasmo (2016), SPT adalah surat yang digunakan oleh 

wajib pajak dalam pelaporan atas penghitungan dan pembayaran pajak, objek 

pajak dan/ atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. 

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat batas waktu tertentu bagi wajib 

pajak dalam melaporkan SPT nya, baik SPT tahunan maupun SPT masa. 

Batas waktu yang telah ditentukan antara lain : 

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, memiliki batas waktu yang telah 

ditentukan yaitu paling lambat 20 ( dua puluh ) hari setelah akhir Masa 

Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

disampaikan paling lambat yaitu pada akhir bukan berikutnya setelah 

Masa Pajak berakhir. 
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2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

orang pribadi, paling lama yaitu pada 3 ( tiga ) bulan setelah berakhirnya 

Tahun Pajak; atau 

3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Badan, paling lama 4 ( empat ) bulan setelah Tahun Pajak berakhir.  

 

2.7. Surat Tagihan Pajak ( STP ) 

Dalam Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin ( 2016 ), definisi 

Surat Tagihan pajak atau yang disebut dengan STP adalah suatu surat yang 

digunakan untuk melakukan penagihan pajak dan pemberian sanksi 

administrasi. Surat Tagihan Pajak memiliki beberapa fungsi, fungsi dari STP 

adalah : 

1. Digunakan sebagai bentuk koreksi atas jumlah pajak yang terutang sesuai 

dengan SPT wajib pajak. Yaitu apabila pajak dalam tahun berjalan tidak 

atau kurang bayar ataupun kekurangan dalam pembayaran atau penyetoran 

pajak pajak, terjadi salah tulis atau salah hitung pada Surt Pemberitahuan ( 

SPT ). 

2. Sebagai sarana untuk pengenaan sanksi administrasi kepada wajib pajak 

baik berupa bunga atau denda. Menurut Ketentuan Umum dan Tatacara 

Perpajakan pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa besaran sanksi 

administrasi berupa denda untuk Surat Pemberitahuan ( SPT ) masa PPN 

sebesar Rp.500.000,- untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Rp.100.000,- 
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Badan sebesar Rp.1.000.000,- dan untuk Surat Pemberitahuan ( SPT ) 

masa lainnya sebesar Rp.100.000,- 

3. Sebagai alat yang digunakan sebagai penagihan pajak. 

Terdapat sebab – sebab mengapa STP diterbitkan, pada Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 14 ayat 1 diuraikan mengenai sebab 

dikeluarkannya STP adalah :  

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 

2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan 

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. 

3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 

4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang PPN 

tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

PKP. 

5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur 

pajak atau pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat 

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

mengisi selengkapnya faktur pajak. 

Terdapat 3 sanksi administrasi STP dalam Mardiasmo ( 2011 ) antara lain : 

1. Jumlah kekurangan pajak yang terutang ( poin 2a dan poin 2b ) ditambah 

dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen ) per 

bulan untuk paling lama 24 ( dua puluh empat ) bulan, dihitung sejak saat 

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 

Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. 
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2. Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak ( poin 2d, 2e, atau 2f ), 

selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi 

berupa denda sebesar 2% ( dua persen ) dari Dasar Pengenaan Pajak. 

3. Terhadap Pengusaha Kena Pajak ( pon 2g ) dikwnai sanksi administrasi 

bunga sebesar 2% ( dua persen ) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih 

kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 

Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat 

Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 ( satu ) bulan. 

Berdasarkan data yang akan disajikan, dapat diketahui pula bagaimana 

pengaruh penerbitan STP PPH OP terhadap tanggapan wajib pajak dengan 

menggunakan formula sebagaimana : 

Y = βο ± β1Xi 

Keterangan : 

Y = Wajib Pajak Lapor 

X = Jumlah STP Terbit 

Ada pula prosedur dalam menerbitkan Surat Tagihan Pajak yang 

dilakukan pada bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Semarang 

barat berdasar dengan Standar Operating Procedures ( SOP ) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Berdasarkan dengan data pembayaran, pelaporan, PBK, penundaan jatuh 

tempo, dan penundaan ditolak, sistem menghasilkan data sanksi – sanksi 

yang akan diterbitkan STP sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur 

mengenai penerbitan STP. 
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2. Langkah berikutnya, Account Representative ( AR ) membuat lembar 

perhitungan beserta nota penghitungan nya. 

3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi ( Waskon ) meneliti serta 

menandatangani lembar perhitungan dan nota penghitungan. 

4. Account Representative ( AR ) meng – input data STP dan mengirimkan 

ke Case Management. 

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi ( Waskon ) meneliti serta 

melakukan persetujuan ( approve ) terhadap penerbitan STP. 

6. Kepala Seksi Pelayanan memberi tugas kepada Pelaksana Seksi Pelayanan 

untuk mencetak STP yang telah disetujui. 

7. Pelaksana Seksi Pelayanan mencetak STP dan menyampaikan kepada 

Kepala Seksi Pelayanan. 

8. Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan menandatangani STP, selanjutnya 

menyerahkanya kembali kepada Pelaksana Seksi Pelayanan untuk diproses 

lebih lanjut. 

9. Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan STP ke 

Wajib Pajak sesuai dengan SOP yang ditetapkan yaitu Tata Cara 

Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP Tata Cara Penyampaian 

Dokumen di KPP. 

10. Proses selesai. 
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2.8. Penagihan Dengan Surat Paksa 

 Penagihan pajak menurut Mardiasmo ( 2011 ) adalah serangkaian 

tindakan agar penanggung pajak melunasi Utang Pajak dan biaya penagihan 

pajak dengan cara memberikan teguran ata peringatan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan 

pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta 

menjual barang yang telah disita.  

1. Penagihan Seketika dan Sekaligus 

Menurut Mardiasmo ( 2011 ) merupakan tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak yang 

dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi 

seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa pajak, dan Tahun Pajak. 

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan apabila : 

1) Bagi penanggung pajak yang akan meninggalkan Indonesia untuk 

selama – lamanya atau berniat untuk itu ; 

2) Penanggung pajak yang memindahtangankan barang yang dimiliki 

atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan 

kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 

3) Ada beberapa tanda jika Penanggung Pajak akan membubarkan badan 

usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau mmekarkan usahanya, 

atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, 

atau melakukan perubahan bentuk lainnya. 

4) Badan usaha yang akan dibubarkan oleh Negara; atau 
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5) Adanya penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga 

atau terdapat tanda – tanda terjadinya kepailitan. 

2. Surat Paksa  

Adalah surat perintah untuk membayarkan utang pajak nya serta biaya 

penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan 

kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang 

mempunyai hukum tetap. 

Surat Paksa meliputi : 

1) Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak serta Penanggung Pajak; 

2) Dasar penagihan; 

3) Besarnya utang pajak; dan 

4) Perintah untuk membayar. 

 

Surat Paksa akan diterbitkan apabila : 

1) Tidak adanya pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Penanggung 

Pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat lainya yang 

sejenis; 

2) Terhadap Penanggung Pajak yang telah dilaksanakan penagihan 

seketika dan sekaligus atau 

3) Penanggung Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang 

telah tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran penundaan 

pembayaran pajak.   
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3. Penyitaan 

Adalah tindakan jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung 

Pajak, yang guna dijadikan jaminan dalam melunasi utang pajak menurut 

peraturan perundang – undangan. Jika utang pajak tidak dilunasi oleh 

Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) 

jam setelah Surat Paksa diberitahukan, maka Pejabat akan menerbitkan 

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

4. Lelang  

Adalah setiap penjualan barang yang di muka umum melalui cara 

penawaran harga barang secara lisan atau dapat tertulis melalui usaha 

pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak atau biaya 

penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilksanakan penyitaan, maka 

pejabat berwenang untul melaksanakan pelelangan terhadap barang yang 

disita melalui kantor lelang. 

5. Ketentuan Pidana 

Yaitu penanggung pajak dilarang : 

1) Melakukan pemindahan hak, memindah tangankan, menyewakan, 

meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan atau juga merusak 

barang yang telah disita. 

2) Membebani barang yang tidak bergerak yang telah disita dengan hak 

tanggungan untuk pelunasan utang tertentu. 

3) Membebani barang yang bergerak yang telah disita dengan fiducia 

atau digunakan sebagai pelunasan utang tertentu. 
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4) Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan Berita 

Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditemoel pada barang sitaan. 

  Penanggung Pajak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan ini 

dipidana dengan pidana penjara selama maksimal 4 (empat) tahun dengan 

denda paling banyak sebesar Rp. 12.000.000,00. Setiap orang yang dengan 

sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang – undangan, akan ditindaklanjuti dengan pidana 

dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan 2(dua) minggu dengan 

denda paling banyak Rp.10.000.000,00. 
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 BAB III 

GAMBARAN UMUM dan METODE PENULISAN 

3.1. Profil Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat dan Struktur Organisasi      

Pada bab berikut ini, penulis akan memberikan gambaran umum 

mengenai profil lokasi atau tempat dimana penulis melaksanakan prektek 

kerja lapangan selama 25 hari kerja periode Juli hingga Agustus 2018 dan 

memberikan penjelasan mengenai metide penelitian yang dilakukan oleh 

penulis pada sistematika penerbitan STP di Kantor Pelayanan Pajak 

Semarang Barat. Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat merupakan kantor 

administrasi pajak yang berada di kota Semarang tepatnya di jalan Pemuda 

No. 1, Semarang, Jawa Tengah. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor KEP – 141/PJ/2007 tanggal 3 oktober 2007 mengenai  

Penerapan Organisasi dan Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasi Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan 

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi 63 (enam puluh tiga) 

kelurahan yang tersebar dalam 5 (lima) kecamatan di Kota Semarang, yaitu 

Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, 

Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Tugu. 
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak terdiri atas : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal; 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; 

3. Seksi Pelayanan; 

4. Seksi Penagihan; 

5. Seksi Pemeriksaan; 

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I; 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II; 

9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III; 

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV; 

11. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Gambar 3.1 

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat 

 

 

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat Tahun 2019 
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3.2. Jenis Data 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer. Jenis data 

primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. 

Data primer ini dikumpulkan oleh penulis dengan salah satu metode yaitu 

wawancara. Dengan mewawancarai seksi pengolahan data dan informasi di 

KPP Pratama Semarang Barat, data tersebut meliputi jumlah WP orang 

pribadi terdaftar dalam 6 tahun terakhir, tingkat kepatuhan WP dalam 

melaporkan SPT tahunan, dan jumlah STP yang diterbitkan atas SPT PPh 

orang pribadi dalam jangka waktu 6 tahun. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, ada beberapa metode yang 

digunakan oleh penulis : 

A. Metode Observasi 

Metode Observasi yaitu metode yang dilakukan dengan cara 

mengamati secara langsung dan pencatatan yang sistematis. Metode 

Observasi ini dilakukan oleh penulis di lokasi praktik kerja lapangan 

dengan cara mengamati dan melakukan pencatatan data – data SPT Pph 

orang pribadi, STP yang diterbitkan oleh Kanor Pelayanan Pajak, serta 

wajib pajak yang terdaftar selama 6 tahun. 

B. Metode Wawancara  

Penulis juga melakukan metode lain yaitu wawancara. Dengan 

mewawancarai seksi pengolahan data dan informasi maka penulis 
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mendapat informasi atau keterangan lebih mengenai sistematika 

penerbitan STP di KPP Pratama Semarang Barat, hal – hal yang berkaitan 

dengan wajib pajak yang mendukung untuk diterbitkan STP, hal – hal 

yang menyebabkan wajib pajak tidak lapor SPT, dan berbagai kendala 

yang ada di KPP Semarang Barat dalam proses penerbitan STP. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Pada penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan deskriptif 

kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah  metode yang 

bersifat untuk memberikan gambaran atau menggambarkan suatu penelitian. 

Sedangkan kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan 

berupa angka dan kualitatif adalah deskriptif yang mengungkapkan atau 

menggambarkan suatu gejala sosial. Deskriptif kuantitatif pada penulisan ini 

digunakan oleh penulis untuk perhitungan perbandingan antara jumlah wajib 

pajak yang melapor SPT setiap tahun sebelum diterbitkan STP dan tahun 

setelah diterbitkan STP apakah terjadi peningkatan atau tidak. Deskriptif 

kualitatif pada tugas akhir ini adalah gambaran mengenai beberapa hal yang 

menyebabkan jumlah wajib pajak baru meningkat setiap tahun, naik turun 

jumlah realisasi wajib pajak orang pribadi lapor SPT dan serta beberapa 

faktor yang mempengaruhi KPP Semarang Barat belum dapat menerbitkan 

STP dengan jumlah yang konsisten. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Penerbitan STP Terhadap Tanggapan Wajib Pajak 

Pada bab pembahasan ini, penulis akan membahas mengenai 

pengaruhnya penerbitan STP terhadap wajib pajak dan hal – hal lain menyangkut 

penerbitan STP. Mengingat diberlakukannya self assement system,wajib pajak 

merasa terlepas dari sebuah paksaan dalam melapor oleh fiskus karena wajib 

pajak sendirilah yang bertanggung jawab atas seluruh aspek perpajakannya, tetapi 

sering ditemukan di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat bahwa tidak semua 

wajib pajak terdaftar melaporkan SPT tahunan nya sehingga mengharuskan pihak 

terkait untuk menindak lanjuti hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan yaitu melalui penagihan dengan bentuk surat  yang dikenal dengan 

surat tagihan pajak. Dengan data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan 

oleh penulis, maka dari data tersebut akan diketahui apakah penerbitan STP 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. 

Tabel di bawah, menunjukan bahwa dalam kurun waktu enam tahun 

terakhir yaitu tahun 2013 hingga tahun 2018, jumlah wajib pajak terdaftar pada 

KPP Pratama Semarang Barat selalu bertambah. Bertambahnya jumlah wajib 

pajak pada setiap tahun nya tidak lepas dari imbauan pemerintah khususnya 

kegiatan ekstensifikasi yaitu upaya proaktif yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak dalam rangka pemberian nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) dan 



27 
 

pengukuhan pengusaha kena pajak. Ekstensifikasi dilakukan terhadap wajib pajak 

yang berdasarkan data yang diperoleh KPP menunjukan : 

1) Telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 

perundang – undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk 

diberikan NPWP; dan/atau 

2) Sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang pajak 

pertambahan nilai dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

pengusaha kena pajak. 

Pada kegiatan ekstensifikasi tahun 2014 mampu mengasilkan 

penambahan wajib pajak orang pribadi baru sebesar 11.841 wajib pajak dengan 

capaian tingkat presentase pertumbuhan sebesar 20,38%. Kemudian pada tahun 

2015 penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi menurun daripada tahun 2014 

yaitu sebesar 5.165 dengan tingkat pencapaian presentase pertumbuhan sebesar 

7,38%. Penurunan jumlah wajib pajak pribadi baru yang terjadi pada tahun 2015 

yaitu merupakan penyebab basis data wajib pajak yang menjadi sasaran 

ekstensifikasi semakin berkurang, dikarenakan banyak dari jumlah wajib pajak 

yang telah terjaring dengan kegiatan – kegiatan ekstensifikasi di tahun 

sebelumnya. 

Pada tahun 2016 penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi 

mengalami sedikit perubahan dengan munculnya PER-21 / PJ / 2015 tentang 

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Awal pelaksanaan 

kegiatan ekstensifikasi berdasarkan peraturan tersebut yaitu ditujukan pada tahun 

2016 dengan terjadinya penambahan wajib pajak baru sebesar 3.679 dengan 
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tingkat presentase pertumbuhan sebesar 4,89%. Pertambahan wajib pajak baru 

yang terjadi pada tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingan dengan 

tahun – tahun sebelum nya. Penurunan angka tersebut disebabkan karena 

merupakan awal dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan PER – 21 

/ PJ / 2015 sehingga dalam penerapannya belum dapatmaksimal karena masih 

diperlukan penyesuaian.  

Pada tahun kedua pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi berdasarkan PER -

21 / PJ /2015 menunjukan kemajuan yang dibuktikan pada tahun 2017 dimana 

dapat memberikan penambahan angka wajib pajak baru sebesar 5.965 dengan 

presentase sebesar 7,57%. Dan pada puncaknya tahun ketiga pelaksanaan 

peraturan, yaitu tahun 2018 besarnya penambahan wajib pajak yang baru dapat 

mencapai 16.062  dengan presentase pertambahan yaitu 18,95%. 

Jumlah penambahan wajib pajak orang pribadi pada setiap tahun 

memang tidak selalu sama atau setara dengan jumlah penerimaan pajak atau 

realisasi pelaporan SPT. Banyaknya penurunan presentase wajib pajak yang 

melaporkan SPT pada setiap tahun menunjukan bahwa usaha yang dilakukan oleh 

fiskus untuk mendorong wajib pajak agar lebih taat terhadap perundang – 

undangan belum maksimal sehingga kesadaran wajib pajak juga masih rendah.  

Pada tahun 2013 realisasi jumlah wajaib pajak orang pribadi yang 

melapor mencapai angka 38.338 dari jumlah wajib pajak di tahun tersebut sebesar 

58.090 dengan presentase sebesar 66%. Tahun berikutnya 2014 dari wajib pajak 

terdaftar berjumlah 69.931, tercatat 40.002 yang melapor terhitung dengan 

presentase sebesar 57%, jumlah wajib pajak yang melapor mengalami penurunan 



29 
 

sebesar 9%. Menurunya presentase realisasi wajib pajak dalam melaporkan SPT 

tersebut menunjukan kurangnya informasi yang seharusnya disampaikan kepada 

wajib pajak. Tahun 2015 tercatat wajib pajak lapor SPT sebesar 44.450 dengan 

presentase mencapai 59% dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan presentase dari 

tahun sebelumnya yaitu 2% begitu juga di tahun 2016 sebesar 46.924 wajib pajak 

atau 60% dari wajib pajak terdaftar yang menjalankan kewajiban. Hal ini 

merupakan hasil dari imbauan pemerintah serta peraturan fungsi penyuluhan. 

Tahun 2017 realisasi pelaporan SPT menurun cukup banyak dengan presentase 

53% dari 84.740 wajib pajak pada satu tahun pajak, terdapat sebab yang 

mengakibatkan penurunan presentase yaitu dari tahun 2016 hingga 2017 

penambahan wajib pajak baru di KPP Semarang Barat mengalami kenaikan, 

namun sejumlah wajib pajak baru tidak melaporkan SPT pada tahun tersebut, dan 

SPT hanya diterima dari wajib pajak terdaftar sebelum tahun 2017, dikarenakan 

banyak wajib pajak baru yang tidak menyampaikan SPT maka berakibat pada 

presentase wajib pajak lapor. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2018 dimana 

wajib pajak terdaftar berjumlah 100.802 dengan wajib pajak lapor berjumlah 

43.728 dan presentase sebesar 43%. 

 Jumlah Penerbitan surat tagihan pajak juga selalu naik turun pada setiap 

tahun, hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor. Tahun 2013 jumlah STP terbit 

sebanyak 1.637 STP dengan presentase 8% dari jumlah wajib pajak tidak lapor 

19.752, tahun berikutnya terdapat sebanyak 29.929 wajib pajak tidak lapor SPT 

dan terbit STP 1.889 atau 6%. Penerbitan STP mengalami penurunan sebesar 2% 

hal itu dikarenakan pekerjaan yang dilakukan oleh AR sangat banyak. AR 
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menjalankan tugas utama pada setiap harinya seperti kunjungan kerja, melakukan 

konsultasi masalah perpajakn terhadap wajib pajak, serta berfokus pada target 

penerimaan pajak tahun berikutnya. Jadi, kesibukan AR tersebut menyebabkan 

kurang berfokus pada penerbitan STP. Pada tahun 2015 jumlah STP diterbitkan 

sebesar 4.193 atau sebanyak 14% dari jumlah wajib pajak tidak lapor mencapai 

30.646 wajib pajak. Penerbitan STP mengalami meningkatan, pemerintah 

mengimbau STP agar diterbitkan lebih banyak sebagai persiapan pengampunan 

pajak atau Tax Amnesty yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Hal ini 

sebagai salah satu upaya untuk mendorong para wajib pajak agar berantusias 

dalam kebijakan tersbut. Tahun 2016 besar presentase STP terbit sama dengan 

tahun sebelumnya yaitu sebesar 14% dari wajib pajak tidak lapor sebanyak 31.851 

wajib pajak, penerbitan STP tahun 2016 sebagai bentuk usaha agar penerimaan 

pajak pada tahun berikutnya setelah dilaksanakan Tax Amnesty selalu konsisten. 

Tahun 2017 penerbitan STP PPh orang pribadi di KPP Pratama Semarang Barat 

menurun drastis hanya sebanyak 287 STP diterbitkan dari 40.173 wajib pajak 

tidak lapor. Hal ini dikarenakan peraturan baru pada tahun 2016 yaitu Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 78 / PMK.03 / 2016 tentang tata cara penerbitan STP 

PBB ( Pajak Bumi dan Bangunan ) dimana tahun 2017 tahun pertama pelaksanaan 

peraturan tersebut sehingga masih dalam tahap penyesuaian dan fiskus karena 

kueangnya waktu dan tenaga, maka berfokus pada ketentuan yang baru 

dilaksanakan yaitu penerbitan STP PBB sehingga menyebabkan kurangnya data 

STP PPh orang pribadi diperhatikan. Hal yang sama juga masih terjadi di tahun 

2018, dari 57. 074 wajib pajak tidak lapor hanya sebesar 435 STP PPh orang 



31 
 

pribadi diterbitkan dalam presentase mencapai 1% dimana para fiskus tidak 

mempunyai management waktu yang baik sehingga tidak dapat membagi waktu 

untuk pelaksanaan penerbitan STP dan pekerjaan lain. 

Tabel 4.1. Perbandingan Jumlah Wajib Pajak dengan STP Terbit 

 

 

 

 

 Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat Tahun 2013 - 2018 

Pada data di atas, menunjukan data meliputi jumlah wajib pajak 

terdaftar,  jumlah wajib pajak lapor SPT tahunan, jumlah wajib pajak yang 

tidak melaporkan SPT yang dihitung dari selisih antara wajib pajak terdaftar 

dengan wajib pajak lapor. STP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

karena beberapa hal, salah satunya STP terbit karena wajib pajak tidak lapor, 

STP juga dapat ditujukan pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak 

badan. Pada tabel di atas terdapat data jumlah STP terbit pada setiap tahun, 

jumlah tersebut merupakan jumlah STP yang diterbitkan oleh fiskus atas 

orang pribadi yang tidak lapor SPT dalam satu tahun pajak, serta banyaknya 

STP yang tidak diterbitkan. Dapat dilihat bahwa pada setiap tahun, jumlah 

wajib pajak yang melaporkan SPT nya tidak sebanding dengan jumlah wajib 

pajak yang terdaftar, yang artinya STP harus diterbitkan karena pajak 

penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, pada surat 

pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak yang diakibatkan dari 
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salah tulis atau salah hitung, dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda atau bunga. 

Jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT nya selalu lebih sedikit dari 

wajib pajak yang terdaftar. Selama tahun 2013 – 2018, presentase tertinggi 

wajib pajak dalam melaporkan SPT hanya sebesar 66% yaitu pada tahun 

2013 dan selama waktu tersebut, presentase wajib pajak dalam melaporkan 

SPT hanya meningkat sebesar 2% dan 1% pada tahun 2015 hingga 2016. 

Data tersebut menandakan bahwa wajib pajak di Indonesia belum sepenuhnya 

mematuhi peraturan yang berlaku untuk melaporkan SPT sesuai dengan batas 

yang ditentukan. Apabila jumlah presentase wajib pajak yang melaporkan 

SPT pada tahun berikutnya selalu meningkat, maka dengan dikeluarkannya 

surat tagihan pajak ini berpengaruh terhadap tanggapan wajib pajak. Sesuai 

data yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat, presentase 

wajib pajak dalam melaporkan tidak meningkat banyak dan mengalami 

penurunan sehingga dapat dikatakan STP tidak mempengaruhi wajib pajak 

untuk memperbaiki kelalaian nya dan melaporkan SPT pada tahun 

berikutnya. 

Setelah melakukan proses wawancara dengan bagian pengolahan data 

dan informasi, sesuai dengan pihak KPP Semarang Barat amati pada proses 

yang terjadi di lapangan dan ketika melakukan pendekatang secara langsung 

oleh wajib pajak pada saat kunjungan, terdapat beberapa hal yang 

mempengaruhi wajib pajak sehingga banyak dari mereka yang mengalami 

penunggakan pembayaran pajak bahkan pelaporan SPT, diantaranya yaitu : 



33 
 

1. Wajib Pajak Tidak Mengetahui Kewajiban nya Setelah Memiliki NPWP. 

Setelah memiliki NPWP, maka menurut sistem pajak yang berlaku 

di Indonesia, yaitu self assessment system, wajib pajak haruslah 

melakukan penghitungan terhadap pajak terhutang nya sesuai ketentuan 

yang berlaku, melakukan pembayaran serta melaporkan pajak nya 

sendiri.Dengan diberlakukannya sistem tersebut, juga menandakan bahwa 

fiskus tidak turut andil dalam perhitungan nya dan hanya menjalankan 

tugas nya sebagai pengawas atas kepatuhan wajib pajak. Atas dasar 

tersebut, wajib pajak lah yang harus aktif dalam memperhatikan undang – 

undang yang telah ditetapkan, ketentuan umum tata cara perpajakan, dan 

haruslah mengikuti setiap perubahan pada setiap peraturan atau 

perhitungan. Namun, tidak jarang wajib pajak yang merasa bingung 

mengenai peraturan dan mengganggap ketetapan pajak di Indonesia 

sangatlah rumit, sehingga menyebabkan mereka tidak mengetahui sistem 

perpajakan yang baik dan benar.Ketidaktahuan wajib pajak tersebut 

mengakibatkan banyak dari mereka yang mengalami kesulitan yang 

berkenaan dengan perpajakan sehingga, mempengaruhi terhadap 

pelaporan SPT. 

2. Tingkat Kesadaran Masyarakat yang Masih Rendah. 

Berbeda dengan wajib pajak yang tidak mengetahui bagaimana 

sistem perpajakan yang baik dan benar, sebagian wajib pajak telah 

mengetahui bahwa pajak yang telah terhitung haruslah dibayar dan 

dilaporkan, tetapi banyak diantaranya yang memilih untuk tidak 
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melaporkan kewajibanya, lantas mengalami banyak penunggakan.Hal itu, 

berkenaan dengan kesadaran wajib pajak. Sistem yang berlaku di 

Indonesia adalah faktor utama yang mempengaruhi tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap pajak, yaitu suatu sistem dimana di Indonesia 

menganut self assessment system, sama dengan yang telah disebutkan 

pada poin pertama, bahwa fiskus tidak turut membantu wajib pajak dalam 

mengurus keperluan pajak pribadinya, wajib pajak diberikan wewenang 

menghitung tarif yang dikenakan, membayar pajak terhutang, dan 

membantu pross pengisian SPT. Selain itu, fiskus juga tidak berkewajiban 

untuk selalu menagih pajak terhutang kepada setiap wajib pajak dalam 

setiap masa nya, sehingga wajib pajak merasa tidak ada paksaan dari 

petugas kantor pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya, maka 

kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT menjadi kurang terkontrol. 

3. Kurangnya Sosialisasi Fiskus Terhadap Wajib Pajak 

Seperti yang diketahui, bahwa masih banyak masyarakat yang 

mengalami kesulitan dalam masalah perpajakan.Rendahnya pemahaman 

terhadap undang – undang perpajakan dan sistem pelaporan, 

menyebabkan wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajibannya 

sehingga pelaporan SPT menjadi kurang optimal. Kurangnya sosialisasi 

atau pembinaan fiskus kepada masyarakat menjadikan masyarakat kurang 

memahami apa saja yang harus dilakukan wajib pajak untuk kewajiban 

perpajakannya selain itu mereka tidak menyadari pentingnya pajak 

terhadap penerimaan negara, fungsi pajak, dan kemana arahnya pajak 
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yang telah dibayarkan ke pemerintah yang kemudian membuat wajib 

pajak berfikir bahwa pajak yang telah diterima oleh negara besar 

kemungkinan tidak tersalurkan pada kesejahteraan rakyat dengan baik. 

Disamping itu, semakin jarang masyarakat menerima pembinaan 

mengenai hal – hal terbaru dalam perpajakan, mereka akan semakin 

tertinggal dalam melaksanakan kewajiban pajak nya dengan 

menggunakan media online seperti e- form, e-filling, e-billing, e-SPT 

alhasil sistem yang berjalan di Indonesia belum terlaksana dengan baik.  

Surat tagihan pajak yang telah diterbitkan diharapkan sangat mampu 

membantu fiskus dalam penagihan pajak, dan mengoreksi jumlah pajak 

terutang. Dan terlebih diharapkan dengan diterbitkannya STP ini para wajib 

pajak akan lebih sadar terhadap kewajibanya dalam membayar dan 

melaporkan, karena STP merupakan sebuah peringatan atas kelalaian 

terhadap pajak. Sebagaimana kekuatan hukum STP sama dengan kekuatan 

hukum surat ketetapan pajak dimana pada penagihannya dapat dilakukan 

dengan memberikan surat paksa. Mardiasmo (2011) 

Membahas mengenai kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan 

Pajak Semarang Barat, jika dilihat selama kurun waktu tahun 2013 – 2018 

setelah diterbitkannya STP setiap tahunnya, tidak lantas membuat presentase 

wajib pajak dalam melaporkan SPT nya selalu meningkat dengan kata lain 

tidak mempengaruhi wajib pajak secara signifikan. Dalam perbandingan 

presentase tersebut jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT setelah 

diterbitkanya STP masih sangat minim, bisa dikatakan tanggapan wajib pajak 
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terhadap tagihan yang dilakukan oleh fiskus masih sangat pasif. Jumlah 

penerbitan STP yang tidak maksimal menyebabkan pengaruh nya terhadap 

kesadaran wajib pajak juga tidak maksimal. Melihat STP yang diterbitkan 

sangat sedikit bahkan tidak mencapai sebesar 50% dari wajib pajak yang 

lalai, menjadikan sebagian besar dari mereka tidak timbul kesadaran 

mengenai kewajiban perpajakanya di tahun pajak mendatang. Ada 

kemungkinan, apabila fiskus dapat menertbitkan STP dengan jumlah lebih 

banyak setiap tahunnya, atau menerbitkan STP lebih dari 50% pada setiap 

tahun pajak, maka kemungkinan presentase wajib pajak dalam menanggapi 

akan jauh lebih besar. 

 

4.2. Kendala Dalam Menerbitkan Surat Tagihan Pajak 

Menurut hasil dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis 

dengan pihak bagian pengolahan data dan informasi pada Kantor Pelayanan 

Pajak Semarang Barat, terdapat beberapa hal yang menyebabkan STP tidak 

dapat diterbitkan pada jumlah yang semestinya, jika dilihat pada Undang – 

Undang yang mengatur penerbitan STP, wajib pajak yang memiliki ketentuan 

harus diberikan tagihan, maka seluruhnya haruslah diterbitkan STP sebagai 

peringatan awal. Di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat jumlah STP 

terbit selalu jauh dari jumlah wajib pajak tidak melapor sehingga jumlah SPT 

yang dilaporkan pada tahun berikutnya tidak mengalami peningkatan yang 

signifikan atau malah mengalami penurunan, dan apabila STP yang 

diterbitkan sesuai dengan jumlah wajib pajak tidak lapor terdapat 



37 
 

kemungkinan yang besar untuk sejumlah wajib pajak menanggapi tagihan 

tersebut dan memperbaiki kesalahanya pada tahun pajak mendatang. Terdapat 

beberapa alasan mendasar mengapa penerbitan STP selalu tidak bisa 

maksimal, ada beberapa kendala yang hingga saat ini masih menjadi masalah 

yang sedikit menyulitkan kinerja fiskus. Kendala dalam penerbitan STP 

diuraikan oleh penulis sebagai berikut : 

1. Tidak Ada Cukup Waktu Bagi Fiskus  

Surat tagihan pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

diproses oleh AR dan dicetak pada bagian pelayanan. Dengan waktu kerja 

yang terbatas, maka tidak mungkin bagi petugas untuk menyelesaikan 

semua STP sebanyak jumlah SPT yang tidak dilaporkan, ditambah tugas 

lain dan bebeapa target yang para fiskus harus selesaikan dengan durasi 

yang singkat. 

2. Adanya Alamat yang Tidak Sesuai  

Sering ditemukan oleh petugas terdapat alamat wajib pajak yang 

tidak sah. Artinya alamat yang disampaikan oleh wajib pajak untuk 

mendaftarkan dirinya di KPP, tidak sesuai dengan alamat lengkap asli 

milik wajib pajak. Sehingga, ketika STP yang diterbitkan telah dikirim 

pada alamat yang tertera, STP tersebut tidaklah sampai ke tangan wajib 

pajak menyebabkan pihak terkait tidak mengetahui atas disampaikannya 

surat tagihan ini. Masalah ini membuat para fiskus kesulitan dalam 

mencari informasi yang benar mengenai wajib pajak dan proses penagihan 

pun terhambat. 
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3. Keterbatasan Jumlah Tenaga Kerja 

Tidak jauh berbeda dengan permasalahan waktu yang cukup 

singkat, terbatasmya tenaga kerja juga menjadi kendala besar dalam 

penerbitan STP. Di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat khususnya, 

hanya terdapat 17 karyawan pada bagian pelayanan dengan tugasnya 

masing – masing. Oleh karena itu, dengan jumlah karyawan yang tidak 

memungkinkan dan waktu yang terbatas pula, para petugas hanya bisa 

melakukan pekerjaan semampu mereka sehingga dalam menerbitkan surat 

tagihan pun tidak berjalan efektif. 

 

4.3. Langkah yang Seharusnya Dijalankan Oleh Wajib Pajak dan KPP 

 Surat Tagihan Pajak merupakan salah satu peringatan terhadap 

Wajib Pajak yang belum menjalankan kewajibanya sesuai dengan peraturan 

perundang – undangan yang berlaku. Setelah menerima Surat Tagihan Pajak, 

diharapkan masyarakat atau Wajib Pajak lebih menyadari dengan apa yang 

seharusnya dilakukan pada setiap tahun pajak berjalan. Adapun langkah – 

langkah yang harus diambil oleh Wajib Pajak sesuai dengan saran yang 

disampaikan oleh fiskus melalui kunjugan pada Wajib Pajak serta yang 

tertuang pada www.pajak.go.id antara lain : 

1. Setelah KPP Semarang Barat menerbitkan STP sesuai dengan SOP yang 

berlaku kepada wajib pajak, maka apabila Wajib Pajak mengetahui 

dengan pasti mengapa STP itu diterbitkan, serta menyadari bahwa Surat 

Tagihan tersebut ditujukan pada nya, Wajib Pajak dapat langsung ke 

http://www.pajak.go.id/
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Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat untuk dapat dibuatkan Billing 

pembayaran pajak atau Wajib Pajak juga dapat membuat Billing 

pembayaran secara mandiri yaitu melalui SSE3.pajak.go.id dengan 

memasukan identitas pribadi Wajib Pajak dan membuat kode sandi atau 

apabila Wajib Pajak masih mengalami kesulitan saat mengakses data 

maka Wajib Pajak dapat meminta bantuan kepada pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak Semarang Barat yang sedang bertugas di TPT. Setelah 

itu, Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kantor pos atau bank 

persepsi, ATM, serta Mobile Banking di selurug Indonesia. Hal yang 

harus diperhatikan pada saat pembuatan Billing pembayaran adalah jangan 

lupa dalam mencantumkan nomor ketetapan sehingga dapat masuk pada 

sistem Pembayaran Pajak dan Pelunasan Tagihan Pajak Ditjen Pajak. 

2. Apabila setelah menerima STP wajib pajak tidak cukup jelas mengenai 

alasan diterbitkanya Surat Tagihan Pajak ( STP ) dan memerlukan 

penjelasan, maka Wajib Pajak dapat ke KPP Semarang Barat. Selanjutnya 

Wajib Pajak dapat menemui Account Representative ( AR ) yang berada 

di KPP Semarang Barat yang bertugas menangani permasalahan dan 

menerima konsultasi pada setiap wajib pajak untuk meminta konfirmasi 

dan penjelasan alasan terbitnya STP bagi Wajib Pajak. Apabila telah 

diketahui alasan yang jelas, maka dapat segera dilakukan proses 

pembuatan Billing dan pembayaran seperti yang telah disampaikan diatas. 

3. Apabila Wajib Pajak merasa Surat Tagihan Pajak ( STP ) yang diterbitkan 

kepadanya memberatkan dan Wajib Pajak merasa keberatan atau tidak 
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menyanggupi untuk melaksanakan pembayaran, Wajib Pajak dapat 

mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat untuk mengajukan 

pengurangan atau penghapusan sanksi. Dasar permohonn pengurangan 

dan penghapusan sanksi adalah pada pasal 36 Undang – Undang KUP. 

Jenis sanksi tersebut dapat berupa : 

 Bunga yang besarnya 2 % per bulan; 

 Denda, seperti STP Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (4); 

 Kenaikan, seperti Pasal 8 ayat (5) kenaikan 50%, Pasal 13 ayat (3) 

kenaikan 50% atau 100%, Pasal 13A kenaikan 200%, Pasal 15 ayat 

(20 kenaikan 100%. 

  Selain beberapa langkah yang harus dijalankan oleh Wajib Pajak, 

demi menegakan self assessment system dengan baik, ada beberapa hal yang 

perlu ditindak lanjuti oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat 

setelah menerbitkan STP. Melihat presentase jumlah kelalaian Wajib Pajak 

yang tinggi, untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak khususnya setelah 

diberikan peringatan berupa surat tagihan maka sebaiknya : 

1. Fiskus meningkatkan mutu pelayanan di KPP Semarang Barat dengan 

memberikan informasi yang lebih luas terkait pajak dan program 

pemerintah mengenai pajak kepada Wajib Pajak. 

2. Memberikan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat yang masih 

sangat awam mengenai pajak. 
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3. Memberikan pengertian dan pentingnya membayar pajak bagi kalangan 

pemuda agar saat dikukuhkan menjadi Wajib Pajak, mereka memiliki 

kesadaran yang tinggi sehingga tidak perlu diberi surat peringatan. 

4. Menjelaskan sanksi – sanksi yang berlaku dalam perundang – undangan 

perpajakan agar Wajib Pajak dapat mengantisipasi hal tersebut sehingga 

membuat Wajib Pajak melaporkan SPT nya tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian kasus dan data yang telah disampaikan, maka 

penulis dapat memberi kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerbitan STP PPh orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Semarang 

Barat tidak berpengaruh pada wajib pajak dalam melaporkan SPT di tahun 

berikutnya. Terbukti jumlah wajib pajak yang lapor setelah menerima STP 

lebih banyak mengalami penurunan dan tidak menunjukan peningkatan 

yang signifikan serta menandakan bahwa wajib pajak di Indonesia masih 

sangat pasif.  

2. Proses penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Semarang barat juga 

dipengaruhi oleh beberapa kendala yang ada, khususnya kurangnya waktu 

dan tenaga kerja yang tersedia sehingga bisa dikatakan cukup menyulitkan 

petugas pelayanan dan menyebabkan penerbitan surat tagihan setiap tahun 

nya menjadi tidak maksimal. 

 

5.2. Saran 

Pada bagian terakhir, penulis akan memberikan beberapa saran yang 

berkaitan mengenai penerbitan surat tagihan pajak dan kesadaran wajib pajak, 

yaitu : 

1. Untuk wajib pajak sendiri, alangkah baik nya untuk selalu memperhatikan 

informasi yang berkaitan dengan peraturan – peraturan perpajakan yang 
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telah ditetapkan. Selain itu, wajib pajak juga harus memperhatikan 

kelengkapan – kelengkapan data pribadi untuk disesuaikan dengan yang 

tercatat di Kantor Pelayanan Pajak setempat, hal ini bertujuan 

memudahkan fiskus untuk memproses pengolahan data terkait pajak yang 

dilaporkan, memperhatikan setiap batas waktu penyampaian SPT. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat untuk bisa lebih 

memberikan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pentingnya untuk 

selalu melaporkan SPT sesuai dengan waktu yang berlaku, memberikan 

pengertian dan penejelasan mengenai sanksi atau denda keterlambatan, 

memberikan pelayanan secara maksimal yang baik dan ramah, dan lebih 

dapat mengatur waktu dalam hal bekerja agar penerbitan STP berjumlah 

sebanyak dengan yang seharusnya diterbitkan. 

3. Bagi Prodi Pajak Universitas Katolik Soegijapranata untuk dapat memberi 

tambahan materi kepada mahasiswa mengenai bagaimana upaya untuk 

meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga tidak hanya berfokus pada 

teori serta penghitungan perpajakan. 
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