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SARI 
 

Ila Nurjanah. 2005. Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran. Program Studi Akuntansi DIII 
Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci : Sistem, Penagihan, Pajak Bumi dan Bangunan 
 Masyarakat yang hidup dalam suatu negara pasti akan berurusan dengan pajak 
sebab membayar pajak merupakan suatu bentuk tanggung jawab warga negara dalam 
menjalankan kehidupan bernegaranya. Pemerintah selaku fiskus pajak berharap agar 
wajib pajak membayar pajak tepat waktu sehingga pajak mestinya bisa tertagih. 
Namun dalam kenyataanya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat 
tidak dilunasinya hutang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tagihan pajak yang 
tak tertagih tersebut perlu diadakan penagihan pajak sehingga pajak yang tak tertagih 
dapat terlunasi. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) 
Bagaimana Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP PBB Ungaran ? (2) 
Bagaimana Alternatif Rancangan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP 
PBB Ungaran ? Kajian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana Sistem 
Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP PBB Ungaran. (2) Untuk mengetahui 
bagaimana  Alternatif Rancangan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di KP 
PBB Ungaran. 
  Objek kajian ini adalah Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran. Subjek kajian ini adalah 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan  Ungaran yang berlokasi di Jalan 
Diponegoro No. 190 Ungaran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode wawancara dan metode dokumentasi. Sedangkan metode yang dipakai dalam 
menganalisa data adalah metode kualitatif. Hasil kajian memberikan informasi 
tentang unsur-unsur yang terkait dalam sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 
di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi : 1) Bagian-bagian yang 
terkait, 2) Dokumen yang digunakan, 3) Catatan yang digunakan, 4) Prosedur yang 
digunakan, 5) Bagan alir sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran. 

Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penagihan Pajak Bumi 
dan Bangunan di KP PBB Ungaran sudah cukup bagus namun masih ada beberapa 
hal antara lain : tidak adanya bagian akuntansi sehingga tidak ada pencatatan ke 
jurnal penerimaan kas dan tidak ada bagian jurusita sehingga banyak wajib pajak 
yang tidak mematuhi peraturan dalam membayar pajak. Untuk mencegah adanya  
penyimpangan-penyimpangan kas maka dipandang perlu adanya bagian akuntansi 
dan pentingnya bagian jurusita. Dan untuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan agar lebih meningkatkan kinerjanya sehingga kelemahan-kelemahan dapat 
diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan melakukan 
penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penulisan ini, dan dapat 
menambah informasi kajian dalam penelitian yang akan datang.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai 

masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Untuk 

mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan 

prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan atau teknologi, 

situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam hal memenuhi 

kebutuhan dana yang memadai guna pembiayaan pembangunan nasional, 

pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri 

dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan yang berasal dari dalam negeri 

yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional 

adalah dari sektor pajak.  

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-

prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002 : 1). 

Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara, namun pada 

hakekatnya setiap orang enggan untuk membayar pajak. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan adanya tunggakan pajak sebagai akibat wajib pajak tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakan sesuai peraturan. Atas utang pajak tersebut, maka akan 
1 
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dilaksanakan penagihan pajak yaitu dengan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP) dan apabila utang pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak 

tersebut tidak dilunasi, maka akan ditagih dengan memberikan Surat Teguran 

yang dilanjutkan dengan Surat Paksa dan dilakukan tindakan penyitaan serta bila 

perlu dilakukan pelelangan (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-

14/PJ.6/1990). 

Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan Ungaran belum pernah mencapai pada proses pelelangan, selama ini 

pelaksanaan penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran 

hanya mencapai Surat Teguran, sehingga masih banyak tagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan yang tak tertagih. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin 

meningkatnya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang tak tertagih di Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran di sektor pedesaan dan sektor 

perkotaan Kabupaten Semarang yaitu tagihan Pajak Bumi dan Bangunan di sektor 

pedesaan dari 0,01% tahun 2001 menjadi 0,09% tahun 2004 dan di sektor  

perkotaan dari 0,01% tahun 2001 menjadi 0,99% tahun 2004. 

Dengan meningkatnya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang tak 

tertagih dari tahun ketahun maka kegiatan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran memerlukan adanya 

suatu sistem yang baik dan handal. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan Ungaran memberlakukan sistem akuntansi. Sistem akuntansi 
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merupakan organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan 

sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh 

menejemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan ( Mulyadi, 2001 : 3). 

Sistem yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ungaran tidak hanya menyelenggarakan pencatatan tetapi juga melakukan 

pembagian tugas terhadap masing-masing bagian untuk mempermudah 

pelaksanaan sistem. Namun berkaitan dengan pelaksanaan sistem penagihan 

Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran masih terdapat sedikit kelemahan yaitu tidak 

adanya bagian akuntansi dan bagian jurusita pajak. Dengan semakin 

meningkatnya tagihan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ketahun membuat 

pihak Direktur untuk lebih memperhatikan sistem penagihan pajak yang telah ada 

selama ini. Dengan adanya kelemahan-kelemahan itu, maka penulis tertarik untuk 

mengambil Tugas Akhir dengan judul “ SISTEM PENAGIHAN PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN UNGARAN” 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di muka, maka masalah penelitiannya adalah: 

1. Bagaimana  penerapan sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran ? 

2. Bagaimana alternatif rancangan sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran ? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah yang ada diatas, maka secara 

objektif penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui bagaimana penerapan sistem penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran. 

2. Mengetahui bagaimana alternatif rancangan sistem penagihan Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1.   Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan tentang sistem 

penagihan pajak bagi dunia pendidikan. 

a) Bagi Peneliti  

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem penagihan 

Pajak Bumi dan Bangunan 

b) Bagi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

serta sebagai bahan masukkan dibidang penelitian yang sejenis 

c) Bagi Pembaca 

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca tentang sistem 

penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 
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1.4.2.   Manfaat Praktis 

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan 

dapat sebagai bahan masukkan informasi kepada para pegawai Kantor 

Pelayanan Pajak untuk dijadikan panduan mengenai sistem penagihan Pajak 

Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ungaran.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Tinjauan tentang Pajak 

2.1.1. Pajak Pada Umumnya 

2.1.1.1. Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo                     

2002 :1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-

prestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Menurut R. Santoso Brotodiharjo (dalam Waluyo dan Wirawan 

B.Iiyas 2002 : 4) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan 

yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di muka, maka disimpulkan bahwa 

pajak adalah iuran wajib pajak masyarakat kepada negara yang dapat 

dipaksakan tanpa mendapat kontra-prestasi secara langsung, dan digunakan 

6 
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untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara yang menyelenggarakan pemerintahan. 

2.1.1.2.  Fungsi Pajak 

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak 

menurut Mardiasmo dalam buku perpajakan terdapat dua fungsi yaitu :  

a. Fungsi Penerimaan (budgetair) 

Pajak sebagai sumber dana penerimaan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

Contoh 

• Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk 

membangun fasilitas- fasilitas umum. 

b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh 

• Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

• Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

• Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 
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2.1.1.3.  Pengelompokkan Pajak 

Mardiasmo dalam bukunya “ Perpajakan “ mengelompokkan pajak ke 

dalam tiga tinjauan yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan 

menurut lembaga pemungutannya. 

a. Menurut Golongannya 

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Pajak Langsung 

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan 

tidak dapat  dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

2) Pajak Tidak Langsung 

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat 

dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai 

b. Menurut Sifatnya 

  Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu : 

1) Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan 
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2) Pajak Objektif 

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan 

diri dari wajib pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

c. Menurut Lembaga Pemungutannya 

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Pajak Pusat 

Yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah. 

2) Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

Pajak daerah terdiri atas : 

• Pajak Daerah Tingkat 1 ( Propinsi ) 

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 
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• Pajak Daerah Tingkat 11 ( Kotamadya / Kabupaten ) 

Contoh : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan 

Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak pemanfaatan Air 

Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

2.1.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak menurut Mardiasmo dapat dilakukan 

berdasarkan tiga stelsel, yaitu : 

1) Stelsel Nyata (riel stelse )  

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (pengasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yaitu setelah pajak pengasilan yang sesungguhnya diketahui. 

2) Stelsel Anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang diatur 

Undang-undang. 

3) Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel 

anggapan, dan pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

 



 11

b. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku antara lain : 

1) Official Assessment System 

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : 

• Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus 

• Wajib pajak bersifat pasif 

• Utang pajak timbul setelan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh 

fiskus 

2) Self Assessment System 

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut : 

• Wewenang untuk menentukan besarnya pajak adalah wajib pajak 

sendiri 

• Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang 
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• Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi 

3) With Holding System 

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan ) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang ada pada pihak ketiga. 

c.   Asas Pemungutan Pajak 

Asas pemungutan pajak merupakan norma-norma yang berlaku berkaitan 

dengan alasan pemungutan pajak itu dilakukan dan didasarkan pada 

kondisi subjek dan objek pajak. Asas pemungutan pajak menurut 

Mardiasmo adalah sebagai berikut : 

a) Asas Domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak menegakkan pajak atas seluruh penghasilan wajib 

pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang 

berasal dari dalam maupun luar negeri. 

b)  Asas Sumber 

Menurut asas ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan 

yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal 

wajib pajak. 
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c) Asas Kebangsaan  

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, 

misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di 

Indonesia. 

2.1.1.5.  Hambatan Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo hambatan pemungutan pajak dibagi menjadi dua 

yaitu : 

a. Perlawanan Pasif 

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan 

antara lain : 

1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat 

2)  Sistem perpajakan yang (mungkin sulit dipahami oleh masyarakat)  

3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik  

b. Perlawanan Aktif 

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara 

langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari 

pajak yang disebabkan antara lain : 

1) Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak 

melanggar Undang-undang 

2) Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

Undang-undang (penggelapan pajak) 
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2.1.1.6. Hapusnya Utang Pajak 

Menurut Waluyo dan Wirawan B. llyas ( 2000 : 12 ) hapusnya utang 

pajak disebabkan : 

a. Pembayaran  

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena 

pembayaran yang dilakukan ke kas negara. 

b. Kompensasi 

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan 

seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi 

terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan 

pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang ditanggung 

wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak 

lainnya yang terutang. 

c. Daluwarsa 

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan 

penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun dihitung sejak 

saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak 

atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian 

hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa 

penagihan pajak tertanggung antara lain, apabila diterbitkan Surat 

Teguhan Pajak dan Surat Paksa. 
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d. Pembebasan 

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena 

ditiadakan pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok 

pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. 

e. Penghapusan 

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi 

diberikannya karena keadaan wajib pajak misalnya keadaan keuangan 

wajib pajak. 

 

2.1.2. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan  

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang 

bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh 

keadaan objek pajak yaitu bumi atau tanah dan bangunan, keadaan subjek 

pajak (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak 

(Mardiasmo 2002 : 269). 

Menurut Munawir (1990 : 213) Pajak Bumi dan Bangunan adalah 

pajak tidak langsung yang dikenakan atas harta tak bergerak berupa Bumi dan 

Bangunan. 

Subjek pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau 

badan yang secara nyata : 
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1. Mempunyai suatu hak atas bumi 

2. Memperoleh manfaat atas bumi 

3. Memiliki, menguasai atas bangunan 

4. Memperoleh manfaat atas bangunan 

Sesuai dengan namanya, Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan atas 

Bumi dan Bangunan. Dimana yang dimaksudkan dengan Bumi adalah 

permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, 

sedangkan yang dimaksud Bangunan adalah kontruksi teknik yang 

ditanamkan atau dilekatkan secara tepat pada tanah dan / atau perairan di 

wilayah Republik Indonesia (Mardiasmo 2002 : 269). 

 

2.2. Penagihan Pajak 

2.2.1.  Pengertian Penagihan Pajak 

Dalam setiap Kantor Pelayanan Pajak sebagai instansi pemerintahan 

terdapat lembaga penagihan pajak, karena lembaga penagihan pajak tersebut 

merupakan bagian vital. Adapun pengertian penagihan pajak menurut 

Mardiasmo (2002 : 45) adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan 

surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan 

penyenderaan, menjual barang yang telah disita. 
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Dari pengertian di atas, maka dapat dibagi empat unsur : 

a. Serangkaian tindakan  

Bahwa penagihan dilakukan tahap demi tahap dari diterbitkan Surat 

Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan                

(SPMP) dan permohonan jadwal waktu, tempat,tanggal, bulan pelelangan 

pada Kantor Lelang Negara. 

b. Aparatur Direktorat Jenderal Pajak 

Aparatur Direktorat Jenderal Pajak yang dimaksud ialah Juru sita 

negara yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan telah mendapat 

pendidikan khusus, diangkat serta disumpah lebih dahulu sebelum bertugas. 

c. Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruhnya  

Wajib pajak tidak melunasi sebagian atau seluruhnya kewajiban 

perpajakan yaitu utang pajak yang terdapat dalam STP (Surat Tagihan 

Pajak), SKP (Surat Ketetapan Pajak) dan SKPT (Surat Ketetapan Pajak 

Tambahan). 

d. Menurut Undang-undang Perpajakan 

Menurut Undang-undang Perpajakan ialah UU No.9 Tahun 1994 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.19 Tahun 

2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. 
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2.2.2. Dasar Penagihan Pajak 

Setiap kegiatan pasti mempunyai dasar mengapa kegiatan itu 

dilakukan. Demikian juga dalam kegiatan penagihan, tidak hanya dilakukan 

secara sembarangan oleh petugas pajak, tetapi pelaksanaan penagihan itu 

dilakukan dengan mengunakan dasar yang sesuai. Hal ini dimaksudkan agar 

pelaksanaan penagihan tersebut dapat berjalan lancar , dan yang mempunyai 

kekuatan dalam pelaksanaan penagihan terhadap wajib pajak. 

Dasar-dasar penagihan pajak menurut Undang-Undang No.19 Tahun 

2000 adalah : 

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)  

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat keputusan Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mengenai pajak terutang 

yang harus dilunasi dalam waktu 6 bulan sejak diterimanya SPPT.  

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP) 

Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang memberitahukan besarnya pajak yang 

terutang termasuk denda administrasi sebesar 25% kepada wajib pajak 

dengan jangka waktu 1 bulan setelah diterimanya SKP. 

c. Surat Tagihan Pajak (STP) 

Surat Tagihan pajak adalah surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan untuk menagih pajak terutang yang tidak atau 

kurang dibayar ditambah denda administrasi 2% per bulan. 
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Dari hasil kutipan yang ada diatas, maka dapat diartikan bahwa untuk 

memperoleh penagihan pajak yang maksimal maka petugas pajak harus 

melaksanakan penagihan dengan menggunakan dasar yang tepat sehingga 

tidak ada lagi wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran pajak yaitu 

mulai dari penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang oleh wajib pajak yang 

terutang sehingga wajib pajak mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, 

jumlah kredit pajak dan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak yang 

menjadi tanggungan bagi wajib pajak dan apabila terjadi kesalahan, 

kekeliruan dalam pencatatan dapat dibetulkan sehingga wajib pajak dapat 

mengajukan banding apabila terjadi kesalahan, kekeliruan dalam pencatatan, 

sehingga dapat dibetulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

2.2.3.   Jadwal Tindakan Penagihan Pajak 

Tindakan penagihan dilaksanakan apabila wajib pajak terlambat 

membayar atau tidak mau membayar kewajibannya. Maksud yang 

terkandung dari tindakan penagihan adalah untuk mengusahakan 

terpenuhunya suatu kewajiban yang sementara itu telah ada tanda-tanda 

bahwa kewajiban tersebut nampak tidak terpenuhi sesuai yang seharusnya, 

agar dapat terjamin pemasukan uang pajak tersebut dalam kas negara. Hal itu 

dilakukan tindakan penagihan. 

Menurut suandy (2002 : 190) mengemukakan tentang tindakan 

penagihan pajak sebagai berikut : 
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a. Surat Teguran  

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh ) hari dari batas waktu 

jatuh tempo. 

b. Surat Paksa 

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 (dua satu) hari tanggal Surat 

Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru 

sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 

25.000,00 (dua puluh lima ribu) utang pajak harus dilunasi dalam waktu 

2x24 jam. 

c. Surat Sita 

Apabila utang pajak anda belum juga dilunasi dalam waktu 2x24 jam 

dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, 

dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000,00 (tujuh 

puluh lima ribu) 

d. Lelang 

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum 

dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui 

Kantor Lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya 

pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama 
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dengan iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya 

lelang pada saat pelelangan. 

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa jadwal penagihan yang   

dilakukan terhadap wajib pajak yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran 

seperti yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang disampaikan oleh 

juru sita pajak negara dan dapat dilakukan tindakan penyitaan atas 

barang-barang wajib pajak serta melakukan tindakan pelelangan apabila 

tidak melakukan kewajibannya melalui Kantor Leleng Negara dan biaya 

pelaksanaan sita dibebankan pada waktu terjadi pelelangan. 

2.2.4.   Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak 

Berdasarkan pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan 

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

setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau 

berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang 

bersangkutan. 

Penagihan Pajak dapat dilakukan setelah melampaui waktu 10 tahun 

apabila : 

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa dihitung sejak 

tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut. 

b. Adanya pengakuan utang dari wajib pajak, baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Hal ini bisa terjadi apabila : 
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1) Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang 

pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Untuk itu daluwarsa 

penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran 

atau penundaan pembayaran utang pajak diterima. 

2) Adanya permohonan keberatan. Untuk itu daluwarsa penagihan pajak 

dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. 

Wajib pajak melaksanakan pembayaran sebagaian utang pajaknya. 

Untuk itu daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran 

sebagian utang pajak tersebut ( Suandy, 2002 : 43 ). 

 

2.3. Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan 

Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah 

berdasarkan pada Undang-undang No.19 Tahun 1997 yang telah diubah dengan 

Undang-undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa. Dengan Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan 

dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara 

kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan 

kepentingan dimaksud berupa pelaksanaannya hak dan kewajiban oleh kedua 

belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan 

selaras dalam wujud tata urutan yang jelas dan sederhana serta memberikan 

kepastian hukum. 
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Adapun Prosedur Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-14/PJ.6/1990 adalah 

a. Penerbitan Surat Teguran  

Penerbitan Surat Teguran sebagai langkah awal dari tindakan 

pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 

saat jatuh tempo pembayaran STP PBB atau SK. Pembetulan/SK, 

Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertambah. 

b. Penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus 

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus diterbitkan 

tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran STP PBB dan SK. 

Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah 

pajak yang harus dibayar bertambah, apabila : 

1) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya. 

2) Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan 

kegiatan perusahan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, 

ataupun memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasainya. 

3) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan 

badan usahanya. 

4) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara. 
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5) Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau 

terdapat tanda-tanda kepailitan. 

Dalam hal terdapat penanggung pajak telah diterbitkan Surat 

Teguran, maka Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa 

menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat 

Teguran diterbitkan. 

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan 

sebelum penerbitan Surat Paksa. Oleh karena itu pengecualian jadwal waktu 

penagihan tersebut hanya berlaku sebelum diterditkannya Surat Paksa, 

sedangkan jadwal waktu penagihan Surat Paksa mengikuti jadwal waktu 

normal. 

c. Penerbitan Surat Paksa 

Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat 21 (dua puluh satu hari) 

hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 

d. Pelaksanaan Sita 

Penyitaan terdapat barang milik penanggung pajak dilaksanakan 

oleh juru sita pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka 

waktu 2x24 jam sejak tanggal surat paksa diberitahukan kepada 

penanggung pajak. 
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e. Pengajuan/Permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan 

Kepala Kantor Pelayanan PBB sebagai penjual atas barang yang 

disita mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada 

Kantor Lelang dengan menggunakan surat permintaan jadwal waktu dan 

tempat pelelangan  apabila utang pajak dan atau biaya penagihannya tidak 

dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan. 

Dalam jangka waktu antara pengajuan permintaan dan 

ditetapkannya jadwal waktu dan tempat pelelangan, Kepala Kantor 

Pelayanan PBB dapat memberitahukan kesempatan terakhir kepada wajib 

pajak/penanggung pajak dan biaya penagihannya. 

f. Pengumuman Lelang 

Setelah mendapat kepastian jadwal waktu dan tempat pelelangan 

dari Kepala Kantor Lelang, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan (P2) 

membuat konsep pengumuman lelang dan meneruskannya kepada Kepala 

Kantor Pelayanan PBB untuk selanjutnya diumumkan melalui surat kabar, 

kemudian mencatat tanggal pemuatannya didalam daftar pengawasan 

tindakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat 

belas) hari setelah penyitaan, sedangkan lelang dilaksanakan sekurang-

kurangnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. 
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g. Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan secara Lelang 

Ketentuan pelaksanaan penjualan barag sitaan secara lelang 

mengacu pada Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepada 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-214/PJ/1999 Jo. SE-

17/PN/1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak.  

Pada dasarnya, tujuan utama lelang untuk melunasi biaya penagihan 

pajak dan hutang pajak. Akan tetapi lelang tidak dilaksanakan atas : 

1) Apabila penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya 

penagihannya. 

2) Berdasarkan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak 

ketiga atas kepemilikan barang yang disita. 

3) Berdasarkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( BPSP ) yang 

mengabulkan gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan 

penagihan pajak. 

4) Apabila objek sita yang akan dilelang musnah karena terbakar atau 

bencana alam. 

5) Pelaksanaan Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan 

secara Lelang. 

 

2.4.  Tinjauan tentang Sistem Akuntansi 

Informasi dari suatu perusahaan, terutama informasi keuangan 

dibutuhkan oleh berbagai macam pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak 
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diluar perusahaan, seperti kreditur, calon investor, kantor pajak dan lain-lain 

memerlukan informasi ini dalam kaitannya dengan kepentingan mereka. 

Disamping itu, pihak intern yaitu manajemen juga memerlukan informasi 

keuangan untuk mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan-keputusan 

untuk menjalankan perusahaan. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak luar maupun dalam 

perusahaan, disusun suatu sistem akuntansi. Selama ini direncanakan untuk 

menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak luar maupun dalam 

perusahaan. Sistem akuntansi yang disusun untuk suatu perusahaan dapat 

diproses dengan menggunakan mesin-mesin mulai dari mesin pembukuan yang 

sederhana sampai dengan komputer. 

Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang 

dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan               

(Mulyadi, 2001 : 3) 

 Sistem adalah jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu 

untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi 2001 : 5)  

Sedangkan pengertian sistem menurut James A. Hall (2001 : 5)  Sistem 

adalah sekelompok dua atau lebih komponen-komponen yang saling berkaitan 

(interrealated) atau subsistem-subsistem yang bersatu untuk mencapai tujuan-

tujuan yang sama (common purpose). 
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Menurut Mulyadi elemen-elemen yang digunakan dalam sistem akuntansi 

meliputi : 

a. Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi (Mulyadi, 2001 : 3). Formulir sering disebut sebagai 

dokumen karena dengan formulir peristiwa yang terjadi dalam organisasi 

direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas. Formulir sering disebut 

pula dengan media, karena formulir merupakan media untuk mencatat 

peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam organisasi kedalam catatan. Dengan 

formulir ini, data yang bersangkutan sebagai dasar pencatatan dalam catatan. 

Formulir memegang peranan penting dalam sistem informasi 

akuntansi. Formulir digunakan untuk : menetapkan tanggung jawab 

timbulnya transaksi bisnis perusahaan, merekam data transaksi bisnis dalam 

perusahaan, mengurangi kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan 

semua kejadian dalam bentuk tulisan, untuk menyampaikan informasi pokok 

dari satu orang ke orang lain didalam organisasi, atau ke organisasi lain. 

Ditinjau dari pengolahan data akuntansi, dokumen atau formulir 

digolongkan menjadi dua macam, yaitu : Dokumen sumber (saurce 

document) dan dokumen pandukung (supporting document atau 

corroborating document). Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai 

sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu (Mulyadi, 2001 

: 92). Dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen 
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sumber sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen 

sumber (Mulyadi, 2001 : 92).  

Menurut sumbernya, formulir dapat digolongkan menjadi 4 golongan, 

yaitu : 

1. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan 

2. Formulir ini dibuat dalam perusahaan, digunakan secara intern, dan 

kemudian disimpan dalam perusahaan. 

3. Formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan. 

Formulir ini dibuat dalam perusahaan dan digunakan untuk 

menyampaikan informasi kepada pihak luar perusahaan. 

4. Formulir yang diterima dari pihak luar perusahaan. Formulir ini diterima 

dari pihak luar perusahaansebagai akibat dari transaksi bisnis antara 

perusahaan dengan pihak luar tersebut. 

Golongan formulir menurut tujuan penggunaannya adalah : 

1. Formulir yang dibuat untuk meminta dilakukannya tindakan. Formulir 

dalam golongan ini digunakan oleh suatu unit organisasi lain melakukan 

sesuatu untuk kepantingan unit organisasi peminta. Contohnya memo 

kredit 

2. Formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilakukan. 

Formulir dalam golongan ini digunakan untuk merekam data transaksi 

yang telah dilaksanakan. Contohnya : faktur penjualan, surat muat (bill of 

lading).  
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b. Jurnal  

Jurnal merupakan catatan akuntansi permanen yang pertama, yang 

digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan. Karena jurnal 

merupakan catatan akuntansi yang diselenggarakan dalam proses akuntansi, 

maka dalam sistem akuntansi jurnal harus dirancang sedemikian rupa 

sehingga tidak terjadi satu transaksi pun yang tidak dicatat, catatan yang 

dilakukan didalamnya lengkap dengan penjelasan tanggal dan informasi lain, 

agar catatan tersebut mudah diusut kembali kedokumen sumbernya. 

c.  Buku Besar 

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 

Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-

unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.Rekening buku 

besar ini disatu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan 

data keuangan, dipihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi 

keuangan untuk penyajian laporan keuangan. 

d.  Buku Pembantu 

Buku pembantu merupakan catatan akuntansi akhir, yang berarti tidak 

ada catatan akuntansi lain lagi sesudah data akuntansi diringkas dan 

digolongkan dalam rekening buku besar dan buku pembantu disebut sebagai 

catatan akuntansi akhir karena setelah data akuntansi pencatatan lagi ke dalam 

catatan akuntansi. 
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e.  Laporan 

 Laporan adalah hasil akhir proses akuntansi yang dapat berupa neraca, 

laporan rugi-laba, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga pokok 

produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan dan 

sebagainya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem 

akuntansi. 

f. Pengendalian Intern 

  Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, metode, dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan, mengecek ketelitian 

dan keandalan data akuntansi, mendurong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2001 : 163). Definisi sistem 

pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan 

bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. 

  Tujuan sistem pengendalian intern menurut definisi adalah : 

1. Menjaga kekayaan organisasi 

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 

3. Mendorong efisiensi 

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen 

  Unsur-unsur sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :  

1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

Struktur merupakan rerangka pembagian tanggung jawab fungsional 

kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan. 
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2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terdapat kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi 

dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya 

transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dicatat sistem 

yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya 

setiap transaksi. 

3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan 

prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan 

baik jika tidak diciptakan cara-cara yang umumnya ditempuh oleh 

perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah : 

• Penggunaan formulir 

• Pembentukkan unit organisasi 

4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya untuk 

mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, cara yang 

ditempuh yaitu : 

• Seleksi calon karyawan berdasar persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya  

• Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 

perusahaan sesuai dengan tugas perkembangan pekerjaan. 
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2.5. Sistem akuntansi piutang 

2.5.1. Bagian-bagian yang terkait 

Menurut Mulyadi dalam bukunya sistem akuntansi bagian-bagian 

yang terkait antara lain : 

a. Bagian Piutang 

Bagian ini bertugas membuat daftar piutang tertagih kepada debitur 

perusahaan dan mencatat berkurangnya piutang dalam kartu piutang. 

b. Bagian Penagihan  

Bagian ini bertugas melakukan penagihan debitur perusahaan berdasarkan 

piutang yang ditagih dan membuat tanda penerimaan pembayaran. 

c. Bagian Kasa 

Bagian ini bertugas menerima uang dari bagian penagihan. Dari bagian 

penagihan yang ada kaitannya dengan sistem penerimaan kas dari 

pelunasan piutang dan menyetorkan uang yang diterima dari bank. 

d. Bagian Akuntansi 

Bagian ini bertugas mencatat transaksi dari pelunasan piutang ke dalam 

jurnal penerimaan kas. 

2.5.2. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 

Menurut Mulyadi dalam bukunya sistem akuntansi jaringan prosedur 

yang digunakan dalam mambentuk sistem antara lain : 
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a. Prosedur Order Penjualan 

Fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan 

informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan 

kemudian membuat faktur penjualan kartu kredit dan mengirimkannya 

kepada berbagai fungsi yang lain untuk memungkinkan fungsi tersebut 

memberikan kontribisi dalam melayani order dari pembeli. 

b. Prosedur Persetujuan Kredit 

c. Prosedur Pengiriman Barang 

Fungsi gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan 

fungsi pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang 

tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi 

gudang. 

d. Prosedur Penagihan 

Fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu kredit dan 

mengarsipkannya menurut abjad secara periodik, fungsi penagihan 

membuat Surat Tagihan dan mengarsipkannya kepada pemegang kartu 

kredit perusahaan, dilampiri dengan faktur penjualan kredit. 

e. Prosedur Pencatatan Bertambahnya Piutang 

Fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu ke dalam 

kartu piutang. 

f. Prosedur Distribusi Penjualan 
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2.5.3. Dokumen Yang Digunakan 

Menurut Mulyadi dalam bukunya sistem akuntansi dokumen yang 

digunakan dalam sistem antara lain : 

a. Surat Pemberitahuan 

Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan maksud 

pembayaran yang dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa 

tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang disertakan 

dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau 

pos. Bagi perusahaan yang menerima kas dari piutang, surat 

pemberitahuan ini digunakan sebagai dokumen sumber dalam pencatatan 

berkurangnya piutang didalam kartu piutang. Karena surat pemberitahuan 

biasanya berupa tembusan bukti kas keluar. 

b. Daftar Surat Pemberitahuan 

Daftar Surat Pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang 

dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan kas 

dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, fungsi sekretariat 

bertugas membuka omplop surat memisahkan surat pemberitahuan setiap 

hari. Jika penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih 

perusahaan, pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi 

penagihan. Daftar surat pemberitahuan dikirimkan ke fungsi kas untuk 

kepentingan pembuatan bukti setor bank dan dipakai oleh fungsi 
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akuntansi sebagai dokumen pendukung bukti setor bank dalam pencatatan 

penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas. 

c. Bukti setor bank 

Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas yang 

diterima dari piutang ke bank. Bukti setor dibuat 3 lembar dan diserahkan 

oleh fungsi kas ke bank, bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang 

ke bank. Dua lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah 

ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. 

Bukti setor bank diserahkan oleh fungsi kepada fungsi akuntansi sebagai 

dokumen sumber untuk mencatat transaksi penetimaan kas dari piutang 

ke dalam jurnal penerimaan kas. 

d. Kuitansi 

Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh 

perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang 

mereka. 

2.5.4. Catatan Akuntansi Yang Digunakan 

Menurut Mulyadi dalam bukunya sistem akuntansi catatan akuntansi 

yang digunakan dalam sistem akuntansi antara lain : 

a. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat timbulnya piutang. 
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b. Jurnal Retur Penjualan 

Jurnal retur penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang 

dari retur penjualan. 

c. Jurnal Umum 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari 

piutang tak tertagih. 

d. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal penerimaan kas digunakan mencatat berkurangnya piutang dari 

transaksi penerimaan kas. 

e. Kartu Piutang 

Kartu piutang digunakan untuk mrncatat mutasi dan saldo piutang kepada 

setiap debitur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 190 Ungaran. 

 

3.2.  Objek Penelitian 

Objek kajian adalah objek penelitian (apa yang menjadi titik perhatian) 

(Arikunto Suharsimi, 2002 : 9). Objek kajian dalam penelitian ini adalah sistem 

penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan Ungaran. 

 

3.3.  Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari yang terwawancara (Arikunto Suharsimi, 2002 : 

201). Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam pembuatan Tugas Akhir 

ini adalah : 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer 

diperoleh melalui observasi dan wawancara 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari objek penelitian data 

tersebut. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legger, agenda, 

dsb (Arikunto Suharsimi, 2002 : 236). Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang keadaan yang terjadi. Dalam penelitian ini data 

yang digunakan yaitu tentang pendirian, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran, prosedur 

penagihan Pajak Bumi dan Bangunan serta bagan alir sistem penagihan Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

 

3.4.   Metode Analisis Data 

Analisa data dapat dibedakan menjadi dua yaitu analisa kualitatif dan 

analisa kuantitatif. Yang dimaksud dengan analisa kualitatif yaitu analisa 

mengambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesempatan. Sedangkan analisa kuantitatif 
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merupakan analisa yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau 

pengukuran yang diproses untuk mendapat data unit. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini teknik analisis data yang penulis 

gunakan adalah analisis kualitatif. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1.     Profil Objek Penelitian 

4.1.1.1. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan 

Ungaran. 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Ungaran 

berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 190 Ungaran. Pada tahun 1976 

sampai dengan 1980, kantor ini berdiri dengan nama Kantor Ipeda 

Pengenaan, dengan cakupan wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten 

Kendal, Kota Salatiga. 

Pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1989 bernama Kantor Dinas 

Luar Tingkat 1 Ipeda Semarang, dengan wilayah kerja yang masih sama. 

Mulai tahun 1989 sampai dengan sekarang Kantor Dinas Luar Tingkat 1 

Semarang ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan Ungaran, dengan wilayah kerja Kabupaten Grobogan, 

Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. 

Pada tahun 2001 sehubungan dengan adanya reorganisasi Direktorat 

Jenderal Pajak maka wilayah Kabupaten Grobogan menjadi wilayah kerja 

Kantor Pelayanan PBB Demak, sedangkan Kabupaten Kendal yang semula 

berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan PBB Ungaran. Dengan 
41 
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demikian Kantor Pelayanan PBB Ungaran hingga saat ini memiliki cakupan 

wilayah kerja, yaitu Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota 

Salatiga. 

4.1.1.2.  Struktur Organisasi KP PBB Ungaran 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan unsur 

Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kepala Kantor Pelayanan pajak Bumi dan Bangunan. 

Berdasarkan keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

561/KMK.01/1992 tanggal 21 Mei 1992 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan  Ungaran termasuk Tipe A. 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tipe A terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum 

Tugas : 

• Melaksanakan urusan administrasi  

• Melaksanakan urusan dibidang tata usaha dan kepegawaian serta 

menyampaikan laporan kepegawaian 

• Melaksanakan urusan tata usaha keuangan   

Fungsi : 

• Pengurusan tata usaha dan kepegawaian 

• Pengurusan Keuangan 
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• Pengurusan rumah tangga 

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

Tugas : 

• Melaksanakan urusan penatausahaan data masukan dan keluaraan 

• Melaksanakan pengolahan data dan penyajian informasi 

• Memproduksi data keluaran dalam rangka analisis dan penyajian 

informasi PBB 

Fungsi : 

• Penatausahaan data masukan dan data keluaran 

• Perekaman dan pengolahan data keluaran 

• Analisis dan penyajian informasi PBB 

c. Seksi Pendataan dan Penilaian 

Tugas : 

• Melaksanakan urusan pendaftaran subjek dan objek PBB 

• Melakukan pendataan objek dan subjek PBB 

• Melaksanakan penilaian dan klasifikasi objek PBB 

Fungsi : 

• Pendaftaran dan tata usaha pendataan subjek dan objek PBB 

• Penatausahaan penilaian dan klasifikasi subjek dan objek PBB 

• Pengumpulan dan potensi wilayah PBB 
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d. Seksi Penetapan 

Tugas : 

• Melakukan urusan penetapan PBB untuk sektor perkotaan dan sektor 

pedesaan 

• Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan PBB 

Fungsi : 

• Penetapan PBB sektor perkotaan dan sektor pedesaan 

• Intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan PBB 

e. Seksi Penerimaan 

Tugas : 

• Melakukan urusan tata urusan penerimaan pajak 

• Melakukan urusan pemantauan,penyetoran,dan pembagian penerimaan 

Fungsi : 

• Penatausahaan penerimaan,restitusi dan kompensasi PBB 

• Penatausahaan pemantauan,penyetoran dan pembagian penerimaan 

f. Seksi Penagihan 

Tugas : 

• Melakukan urusan tata usaha piutang pajak 

• Penagihan PBB  
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Fungsi : 

• Penatausahaan piutang pajak dan penyelesaian urusan penghapusan 

piutang PBB 

• Penagihan PBB 

g. Seksi Keberatan dan Pengurangan 

Tugas : 

• Melakukan penyelesaian keberatan 

• Penguraian banding dan pengurangan PBB 

Fungsi : 

• Penyelesaian urusan keberatan dan urusan banding PBB 

• Penyelesaian urusan pengurangan 

h. Kelompok Kerja Penilai PBB    

Tugas : 

• Melakukan kegiatan pendataan PBB 

4.1.1.3. Tugas dan Fungsi KP PBB Ungaran 

Tugas KP PBB adalah melaksanakan pelayanan dibidang Pajak Bumi 

dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam 

wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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Fungsi KP PBB Ungaran : 

a. Pendataan objek dan subjek pajak dan penilaian objek PBB 

b. Pengolahan dan penyajian data PBB dan BPHTB 

c. Penetapan PBB dan BPHTB 

d. Penatausahaan piutang pajak,penerimaan,penagihan,serta penyelesaian 

restitusi PBB dan BPHTB 

e. Penyelesaian keberatan,pengurangan,dan penatausahaan banding 

f. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak 

g. Pengurangan sanksi pajak 

h. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi PBB dan BPHTB 

i. Pelaksanaan administrasi KP PBB  

4.1.1.4.  Wilayah Kerja KP PBB Ungaran 

Kantor Pelayanan PBB adalah urusan pelaksana Direktorat Jenderal 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kantor 

wilayah yang dipimpin oleh Kepala Kantor PBB yang mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan operasional dibidang PBB dalam daerah wewenang 

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Dirjen. Adapun daerah 

wewenang atau wilayah kerja Kepala Kantor PBB Ungaran yang berlokasi 

di jalan Diponegoro No.190 Ungaran meliputi : 

a. Kabupaten Semarang 

b. Kabupaten Kendal  

c. Kota Salatiga 
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4.1.2. Sistem Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ungaran 

1. Penerapan Sistem Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan  

Sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran menggunakan 2 sistem yaitu sistem 

hukum dan sistem akuntansi. 

a. Sistem Hukum 

Sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran diawali dengan menerbitkan Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). Selama 6 bulan pajak terutang belum dilunasi diterbitkan Surat 

Tagihan Pajak (STP). Apabila dalam 24 bulan pajak terutang belum 

dilunasi, diterbitkan Surat Teguran. 

b. Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi digunakan untuk menagih wajib pajak yang bandel, 

Sistem akuntansi di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

meliputi unsur-unsur yang terkait yaitu : bagian-bagian yang terkait, 

dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, prosedur sistem 

penagihan pajak dan bagan alir sistem penagihan pajak.  

2. Unsur-unsur yang Terkait dalam Sistem Penagihan Pajak Bumi dan   

Bangunan di Kantor Pelayanan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ungaran 
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a.   Bagian-bagian yang terkait 

Bagian-bagian yang terkait dalam sistem penagihan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran adalah sebagai berikut : 

(1) Bagian piutang 

Bagian ini bertanggung jawab membuat buku penjagaan dan mencatat 

daftar surat pemberitahuan ke kartu piutang. 

(2) Bagian Penagihan 

Bagian ini bertanggung jawab melakukan penagihan ke wajib pajak dan 

menerima cek dan surat pemberitahuan serta membuat daftar surat 

pemberitahuan. 

(3) Bagian Kasa 

Bagian ini bertanggung jawab membuat Surat Tanda Terima Setoran. 

(4) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran 

Bagian ini bertugas mengesyahkan keputusan atas penagihan Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

b. Dokumen yang Digunakan 

  Dokumen yang digunakan dalam sistem penagihan pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran adalah sebagai berikut : 

(1) Buku Penjagaan 

Buku penjagaan merupakan daftar piutang yang tertagih kepada wajib 

pajak. 
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(2) Surat Pemberitahuan 

Surat pemberitahuan digunakan untuk memberitahukan kepada wajib 

pajak atas besarnya pajak yang terutang. 

(3) Daftar Surat Pemberitahuan 

Daftar surat pemberitahuan merupakan rancangan besarnya pajak yang 

ditagih kepada wajib pajak. 

(4) Surat Tanda Terima Setoran 

Surat tanda terima setoran dibuat oleh fungsi kasa sebagai bukti 

penyetoran kas yang diterima. 

c.  Catatan yang Digunakan 

 Catatan yang digunakan dalam sistem penagihan pajak di Kantor 

Pelayanan       Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran adalah sebagai berikut : 

• Kartu Piutang 

Catatan ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada 

setiap wajib pajak. 

d. Prosedur Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ungaran 

Kegiatan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran diawali dengan menerbitkan 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat Ketetapan Pajak 

(SKP). Jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak terutang 6 bulan sejak 
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tanggal diterbitkannya SPPT oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan. Selama 6 bulan pajak terutang belum dilunasi diterbitkan Surat 

Tagihan Pajak (STP). Jangka waktu STP adalah 24 bulan dihitung sejak 

tanggal jatuh tempo pembayaran SPPT dan SKP sampai dengan tanggal 

pembayaran. Apabila dalam 24 bulan pajak terutang belum dilunasi, 

diterbitkan Surat Teguran. 

Setelah diterbitkannya Surat Teguran masih ada wajib pajak yang 

belum membayar (wajib pajak yang bandel) maka akan didatangi langsung 

oleh pihak pajak. Dimulai dengan bagian piutang membuat buku penjagaan 

atas persetujuan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran 

rangkap 3. Buku penjagaan lembar ke-1 dikirim ke bagian penagihan, buku 

penjagaan lembar ke-2 dikirim ke bagian kasa serta buku penjagaan lembar 

ke-3 diarsip secara permanen berdasarkan tanggal. 

Bagian penagihan melakukan penagihan ke wajib pajak kemudian 

menerima cek dan surat pemberitahuan serta membuat daftar surat 

pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dan cek dikirim ke 

bagian kasa, daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 dan surat pemberitahuan 

dikirim ke bagian piutang serta buku penjagaan lembar ke-1 diarsip secara 

permanen berdasarkan tanggal. 

Bagian kasa untuk buku penjagaan lembar ke-2 dan daftar surat 

pemberitahuan lembar ke-1 serta cek dibandingkan kemudian membuat Surat 

Tanda Terima Setoran. Cek disetor ke bank dan buku penjagaan lembar ke-2, 
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daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 serta Surat Tanda Terima Setoran 

diarsip secara permanen berdasarkan tanggal. Daftar surat pemberitahuan oleh 

bagian piutang  dicatat ke kartu piutang dan daftar surat pemberitahuan 

lembar ke-2 serta surat pemberitahuan diarsip secara permanen berdasarkan 

tanggal. 

e. Bagan Alir Sistem Penagihan Pajak  

Bagan alir sistem penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan Ungaran dapat dilihat pada gambar 2. Keterangan bagan alir 

tersebut sebagai berikut : 

(1) Bagian Piutang 

• Membuat buku penjagaan atas persetujuan Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran rangkap 3 

• Mengirim buku penjagaan lembar ke-1 ke bagian penagihan 

• Mengirim buku penjagaan lembar ke-2 ke bagian kasa 

• Mengarsip buku penjagaan lembar ke-3 secara permanen berbasarkan 

tanggal 

• Mencatat daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 ke kartu piutang 

• Mengarsip daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 dan surat 

pemberitahuan secara permanen berdasarkan tanggal. 

(2) Bagian Penagihan 

• Melakukan penagihan ke wajib pajak dan menerima cek dan surat 

pemberitahuan serta membuat daftar surat pemberitahuan. 
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• Daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dan cek dikirim ke bagian 

kasa. 

• Daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 dan surat pemberitahuan 

dikirim ke bagian piutang. 

• Mengarsip buku penjagaan lembar ke-1 secara permanen berdasarkan 

tanggal. 

(3) Bagian Kasa 

• Membandingkan buku penjagaan lembar ke-2 dan daftar surat 

pemberitahuan lembar ke-1 serta cek. 

• Membuat Surat Tanda Terima Setoran 

• Surat Tanda Terima Setoran, daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 

dan buku penjagaan diarsip secara permanen berdasarkan tanggal. 

• Cek disetor ke bank. 
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4.2. Pembahasan 

Tindakan penagihan pajak disebabkan adanya utang pajak yang timbul 

dan kurang atau tidak dibayarnya pajak pada tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Dengan adanya kekurangan pembayaran pajak tersebut, maka Dirjen Pajak 

dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dapat berupa Surat 

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

Bayar Tambahan (SKPKBT), disamping itu Dirjen Pajak juga menerbitkan 

Surat Tagihan Pajak (STP). Dengan adanya Surat Tagihan Pajak diharapkan 

utang pajak tersebut segera dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan. 

Apabila wajib pajak tidak dapat melakukan kewajibannya membayar Surat 

Tagihan Pajak maka sesuai dengan perundang-undangan wajib pajak diberi 

waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah saat terutang pajak yang dibebankan 

kepadanya. Akan tetapi setelah tanggal jatuh tempo pembayaran wajib pajak 

tersebut belum juga melunasi atau membayar utang pajaknya, maka tindakan 

selanjutnya yang dilakukan oleh pejabat pelayanan pajak  dengan menerbitkan 

Surat Teguran. Apabila wajib pajak masih belum membayar utang pajak maka 

akan didatangi langsung oleh penagih perusahaan. Untuk itu Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan merancang sistem penagihan pajak untuk menangani 

pelaksanaan tindakan penagihan kepada wajib pajak yang bandel, dimana 

unsur-unsur sistem akuntansi yang digunakan pada Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan sudah sesuai dengan teori (Mulyadi, 2001 : 482). 
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Berdasarkan hasil penelitian pada sistem penagihan pajak di Kantor 

Pelayanan Bumi dan Bangunan Ungaran terdapat kelemahan-kelemahan dalam 

menjalankan kegiatan penagihan pajak yaitu : 

•    Tidak adanya bagian pajak 

•    Tidak adanya bagian jurusita  

Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan Ungaran dipandang perlu alternatif rancangan sistem 

penagihan pajak. Alternatif rancangan tersebut adalah sebagai  berikut : 

1. Unsur-unsur Sistem Penagihan Pajak adalah  

a. Bagian-bagian yang terkait 

(1) Bagian piutang 

Bagian ini bertanggung jawab membuat buku penjagaan dan 

mencatat daftar surat pemberitahuan ke kartu piutang. 

(2) Bagian Penagihan 

Bagian ini bertanggung jawab melakukan penagihan ke wajib pajak 

dan menerima cek dan surat pemberitahuan serta membuat daftar 

surat pemberitahuan. 

(3) Bagian Kasa 

Bagian ini bertanggung jawab membuat Surat Tanda Terima 

Setoran. 
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(4) Bagian Akuntansi 

  Bagian ini bertanggung jawab menangani penerimaan piutang yang 

terjadi dibagian kasa serta melakukan pengolahan data 

(5) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran 

Bagian ini bertugas mengesyahkan keputusan atas penagihan Pajak 

Bumi dan Bangunan. 

b. Dokumen yang Digunakan 

  (1) Buku Penjagaan 

Buku penjagaan merupakan daftar piutang yang tertagih kepada wajib 

pajak. 

(2) Surat Pemberitahuan 

Surat pemberitahuan digunakan untuk memberitahukan kepada wajib 

pajak atas besarnya pajak yang terutang. 

(3) Daftar Surat Pemberitahuan 

Daftar surat pemberitahuan merupakan rancangan besarnya pajak yang 

ditagih kepada wajib pajak. 

(4) Surat Tanda Terima Setoran 

Surat tanda terima setoran dibuat oleh fungsi kasa sebagai bukti 

penyetoran kas yang diterima. 
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c.  Catatan yang Digunakan 

(1) Kartu Piutang 

Catatan ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang 

kepada setiap wajib pajak. 

(2) Jurnal Penerimaan Kas 

Catatan ini digunakan oleh bagian akuntansi untuk mencatat 

penerimaan kas dari pelunasan piutang 

d. Prosedur Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ungaran 

Kegiatan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di 

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran diawali dengan 

menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Surat 

Ketetapan Pajak (SKP). Jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak 

terutang 6 bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan. Selama 6 bulan pajak terutang belum dilunasi 

diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Jangka waktu STP adalah 24 bulan 

dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran SPPT dan SKP sampai 

dengan tanggal pembayaran. Apabila dalam 24 bulan pajak terutang 

belum dilunasi, diterbitkan Surat Teguran. 

Setelah diterbitkannya Surat Teguran masih ada wajib pajak 

yang belum membayar (wajib pajak yang bandel) maka akan didatangi 

langsung oleh pihak pajak. Dimulai dengan bagian piutang membuat buku 
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penjagaan atas persetujuan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ungaran rangkap 3. Buku penjagaan lembar ke-1 dikirim ke bagian 

penagihan, buku penjagaan lembar ke-2 dikirim ke bagian kasa serta buku 

penjagaan lembar ke-3 diarsip secara permanen berdasarkan tanggal. 

Bagian penagihan melakukan penagihan ke wajib pajak 

kemudian menerima cek dan surat pemberitahuan kemudian membuat 

daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dan 

cek dikirim ke bagian kasa, daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 dan 

surat pemberitahuan dikirim ke bagian piutang. Daftar surat 

pemberitahuan lembar ke-2 dicatat ke kartu piutang, dan surat 

pemberitahuan serta daftar surat pemberitahuan diarsip secara permanen 

berdasarkan tanggal.  

Bagian kasa untuk buku penjagaan lembar ke-2 dan daftar surat 

pemberitahuan lembar ke-1 serta cek dibandingkan kemudian membuat 

Surat Tanda Terima Setoran. Cek disetor ke bank dan buku penjagaan 

lembar ke-2, daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 serta Surat Tanda 

Terima Setoran dikirim ke bagian akuntansi.  

Oleh bagian akuntansi Surat Tanda Terima setoran dicatat ke 

jurnal penerimaan kas kemudian Surat Tanda Terima Setoran, daftar surat 

pemberitahuan lembar ke-1 dan buku penjagaan lembar ke-2 diarsip 

secara permanen berdasarkan tanggal.  
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e. Rancangan Bagan Alir Sistem Penagihan Pajak  

 Rancangan bagan alir sistem penagihan pajak dapat dilihat pada 

gambar 3. Keterangan bagan alir tersebut sebagai berikut : 

(1) Bagian Piutang 

• Membuat buku penjagaan atas persetujuan Kepala Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran rangkap 3 

• Mengirim buku penjagaan lembar ke-1 ke bagian penagihan 

• Mengirim buku penjagaan lembar ke-2 ke bagian kasa 

• Mengarsip buku penjagaan lembar ke-3 secara permanen 

berbasarkan tanggal 

• Mencatat daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 ke kartu piutang 

• Mengarsip daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 dan surat 

pemberitahuan secara permanen berdasarkan tanggal. 

(2) Bagian Penagihan 

• Melakukan penagihan ke wajib pajak dan menerima cek dan surat 

pemberitahuan serta membuat daftar surat pemberitahuan. 

• Daftar surat pemberitahuan lembar ke-1 dan cek dikirim ke bagian 

kasa. 

• Daftar surat pemberitahuan lembar ke-2 dan surat pemberitahuan 

dikirim ke bagian piutang. 
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• Mengarsip buku penjagaan lembar ke-1 secara permanen 

berdasarkan tanggal. 

(3) bagian Kasa 

• Membandingkan buku penjagaan lembar ke-2 dan daftar surat    

pemberitahuan lembar ke-1 serta cek. 

• Membuat Surat Tanda Terima Setoran 

• Surat Tanda Terima Setoran, daftar surat pemberitahuan lembar ke-

1 dan buku penjagaan lembar ke-2 di kirim ke bagian akuntansi. 

• Cek disetor ke bank. 

(4) Bagian Akuntansi 

• Mencatat surat tanda terima setoran ke jurnal penerimaan kas 

• Mengarsip surat tanda terima setoran, daftar surat pemberitahuan 

lembar ke-1 dan buku penjagaan lembar ke-2 secara permanen 

berdasarkan tanggal. 
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       2.  Pentingnya bagian jurusita di dalam sistem penagihan pajak 

Dengan tidak adanya bagian jurusita di KP PBB Ungaran akan 

berpengaruh terhadap kegiatan pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan 

Bangunan, sehingga adanya penurunan terhadap pencairan tagihan pajak. Hal 

ini dapat dilihat dari data tagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang tak tertagih 

dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 untuk sektor pedesaan dan sektor 

perkotaan Kabupaten Semarang. 

Sektor Pedesaan      ( dalam ribuan ) 

Tahun Pajak Bayar Tagihan % 

2001 

2002 

2003 

2004 

 

138.136 

149.573 

399.912 

376.520 

138.126 

149.563 

399.762 

376.175 

 

10 

10 

150 

345 

 

0,01% 

0,01% 

0,04% 

0,09% 

 

 
 Sektor Perkotaan     ( dalam ribuan ) 

Tahun Pajak Bayar Tagihan % 

2001 

2002 

2003 

2004 

 

467.183 

439.742 

609.352 

819.774 

467.120 

439.678 

609.090 

811.620 

 

63 

64 

262 

8154 

 

0,01% 

0,01% 

0,04% 

0,99% 

 

 
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tagihan Pajak Bumi 

dan Bangunan yang tak tertagih  semakin meningkat dari tahun ke tahun 
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yaitu tagihan PBB di sektor pedesaan dari 0,01% tahun 2001 menjadi 

0,09% tahun 2004 dan di sektor perkotaan dari 0,01% tahun 2001 menjadi 

0,99% tahun 2004. 

Dengan meningkatnya tagihan pajak yang tidak tertagih dari 

tahun-ketahun, maka alternatif yang digunakan untuk meminimalkan 

tagihan pajak adalah : 

a. Sebaiknya disediakan tempat-tempat penyuluhan perpajakan baik di 

Kantor Pelayanan Pajak maupun di setiap kota agar wajib pajak lebih 

memahami masalah perpajakan sehingga wajib pajak sadar akan 

kewajiban membayar pajak. 

b. Terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan dana atau mengalami 

kondisi yang tidak baik ( dalam kondisi pailit ) dikarenakan dalam 

perusahaannya belum ada penghasilan yang diterima/ belum ada dana 

sehingga tidak mampu membayar hutangnya pada saat jatuh tempo 

pembayaran. Untuk memecahkan permasalahan ini sebaiknya wajib 

pajak tersebut diberikan hak untuk meminta menunda pembayaran 

pajak tersebut dengan mengajukan permohonan mengangsur atau 

menunda pembayaran kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebelum 

tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Langkah-langkah di dalam pelaksanaan dan pengawasan atas 

pemberian angsuran dan penundaan pembayaran di Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran adalah sebagai berikut : 
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1) Wajib pajak akan mengajukan permohonan untuk mengangsur/ 

menunda pembayaran pajak, mengambil formulir permohonan dari 

Kantor Pelayanan Pajak. 

2) Setelah permohonan untuk mengangsur/menunda pembayaran, diisi 

lengkap, benar dan jelas dan disertai lampiran-lampiran yang 

disyaratkan, maka permohonan tersebut dimasukkan ke Kantor 

Pelayanan Pajak, dan wajib pajak mendapat tanda terima. 

3) Permohonan tersebut dicatat dalam buku permohonan untuk 

mengangsur/menunda pembayaran pajak. Dalam buku tersebut dicatat: 

nomor urut, nama dan alamat wajib pajak, NPWP, tanggal dan nomor 

surat permohonan, jenis dan tahun pajak dan jumlah pajak yang masih 

harus dibayar dan yang akan diangsur atau ditunda pembayaran. 

4) Kepala seksi penagihan meneliti alasan-alasan permohonan jaminan 

yang diberikan, tanggal pengajuan permohonan, meneruskan kepada 

Kepala Kantor  Pelayanan Pajak untuk mendapatkan keputusan yang 

dapat berupa permohonan wajib pajak diterima seluruhnya, diterima 

sebagian, atau ditolak, dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan 

diterima. 

Surat Permohonan dibagi menjadi 3 : 

a. Lembar ke-1 untuk wajib pajak 

b. Lembar ke-2 untuk ditempelkan pada tindasan STP 

c. Lembar ke-3 untuk dimasukkan keberkas penagihan 
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Apabila dalam 10 hari, Kantor Pelayanan Pajak tidak memberikan 

keputusan berarti permohonan wajib pajak dikaburkan. Terdapat 

keputusan Kantor Pelayanan Pajak yang telah dikeluarkan tidak boleh 

diajukan surat permohonan mengangsur/menunda pembayaran lagi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem penagihan 

Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 

Ungaran dapat disimpulkan 

1.   Sistem penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak 

Bumi dan Bangunan Ungaran sudah cukup baik, namum masih ada 

kekurangan yaitu : 

a. Tidak adanya bagian akuntansi di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan Ungaran sehingga tidak ada pencatatan ke jurnal penerimaan 

kas.  

b. Tidak adanya bagian jurusita pajak sehingga banyak wajib pajak yang 

tidak mematuhi peraturan dalam membayar pajak. 

2.    Dengan adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem penagihan Pajak Bumi 

dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran, 

untuk itu dipandang perlu rancangan alternatif perbaikan sistem penagihan 

pajak yaitu : 
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a. Adanya bagian akuntansi, dengan adanya bagian akuntansi yang  

bertugas mencatat surat tanda terima setoran ke jurnal penerimaan kas 

diharapkan dapat mengurangi kesalahan pencatatan. 

b. Pentingnya bagian jurusita pajak di dalam sistem penagihan diharapkan     

banyak wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu. 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan uraian dari pembahasan dan simpulan penulis : 

1.    Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ungaran disarankan 

untuk menambah bagian akuntansi sehingga dapat mempermudah dan 

mempercepat dalam pencatatan serta tidak adanya penyimpangan-

penyimpangan kas yang dapat merugikan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 

Bangunan serta adanya bagian jurusita sehingga akan meminimalkan 

tagihan pajak yang tak tertagih. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 

penulisan ini, dan dapat menambah informasi kajian dalam penelitian yang 

akan datang. 
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