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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara

yang berlaku diberbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa hampir

semua negara didunia mengenakan Pajak kepada warganya, kecuali beberapa

Negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber

penerimaan utama negara, tidak mengenakan Pajak (Pandiangan, 2008:65).

Pembangunan Nasional pada suatu Negara harus gencar dilaksanakan

melihat keadaan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi yang melaju

sangat pesat. Pembangunan Nasional suatu Negara dapat terlaksana apabila

memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Cara yang tepat untuk dapat

memperoleh sumber pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber

dana yang dimiliki oleh Negara tersebut. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap

potensi sumberdaya yang dimiliki suatu Negara baik berupa hasil kekayaan alam,

barang-barang yang dikuasai pemerintah, denda-denda atau warisan yang diberikan

kepada Negara, hibah, wasiat dan iuran masyarakat kepada negara berdasarkan

Undang-undang (dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal

(kontraprestasi). Dana yang diperoleh dari sumber penerimaan Negara ini nantinya

akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk

dimanfaat dalam proses pembangunan negara pada berbagai sektor, seperti sektor

pertanian, sektor perdagangan, sektor industri, sektor kesehatan dan pendidikan.
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Selain itu pembangunan bertujuan untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan

kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Nasional sangat didukung oleh pembiayaan

yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pajak. Segala bentuk fasilitas

umum seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya didasari oleh alokasi dana yang

tersedia yang mana anggaran dana tersebut mayoritas bersumber dari penerimaan

Pajak. Tidak hanya itu sumber pendapatan negara sangat mempengaruhi kegiatan

operasional suatu negara, baik dalam bentuk kegiatan dalam negeri maupun luar

negeri.

Pendapatan negara Indonesia bersumber dari berbagai sektor. Menurut

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 ayat (3) tentang keuangan

Negara, menyatakan bahwa pendapatan suatu negara adalah semua penerimaan

negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP), dan Penerimaan Hibah.

Menurut Diana (2009), pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berbagai bentuk pajak

yang telah ditetapkan pemerintah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sebagainya diharapkan

dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.



3

Tahun 2016 ini target penerimaan pajak yang diamanahkan oleh

pemerintah sebesar Rp 1.360 triliun masih berat untuk dipenuhi. Hal ini disebabkan

karena kemampuan, kewenangan Ditjen Pajak dan kondisi sosial, ekonomi dan

politik yang melingkupinya masih belum banyak berubah dari tahun-tahun

sebelumnya. Jika tahun ini gagal lagi, maka secara otomatis akan semakin

menambah panjang jejak kegagalan Ditjen Pajak. Kegagalan penerimaan pajak

pada tahun 2015 kemarin adalah kegagalan yang ke tujuh dalam kurun waktu

berturut turut sejak tahun 2009. Dalam kurun waktu itu, tak kurang dari Rp 483,6

triliun potensi riil penerimaan negara dari pajak telah hilang. Belum lagi jika ditarik

mundur sepuluh tahun ke belakang yang selalu mencetak kegagalan penerimaan

pajak (Shortfall), kecuali pada tahun 2008 karena dibantu adanya program Sunset

Policy. Tahun 2015 sendiri mencatatkan kegagalan penerimaan pajak (Shortfall)

Rp 239 triliun dan merupakan kegagalan yang terbesar dalam sejarah. Kegagalan

penerimaan pajak tahun 2015 tersebut berarti juga telah menggerus program

Nawacita senilai Rp 239 triliun, dan jumlah ini adalah jumlah yang tentunya tidak

sedikit.

(http://www.kompasiana.com/sunshines/kegagalan-pencapaian-target-

penerimaan-pajak-mengancam-nawacita_56e665a5ad9273e60f5724fd).

Berikut ini tabel yang menyajikan target realisasi penerimaan pajak di

indonesia:



4

Tabel 1.1
Target realisasi penerimaan pajak dari tahun 2009-2015

Tahun Target Realisasi (Rp) Realisasi (%) ShortFall

2009 577,00 565,70 98,04% 11,30

2010 661,40 649,00 98,13% 12,40

2011 878,70 872,60 99,31% 6,10

2012 885,00 835,20 94,37% 49,80

2013 995,20 920,00 92,44% 75,20

2014 1.066,00 976,20 91,58% 89,80

2015 1.294,00 1.055,00 81,53% 239,00

TOTAL 6.357,30 5.873,70 92,39% 483,60

Sumber: Data kantor Pusat DJP

Penerimaan pajak memiliki proporsi paling tinggi dari tahun ke tahun

dalam kurun waktu lima tahun terakhir dibandingkan dengan sumber Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penerimaan Hibah. Besarnya penerimaan negara

dari pajak bukan berarti penerimaan pajak ini bisa dikatakan dapat mencukupi

untuk pengeluaran negara dalam Anggaran Pembiayaan dan Belanja Negara

(APBN). Melihat begitu besarnya peranan pajak dalam pembangunan sudah

sepatutnya bahwa penerimaan pajak harus dikelola dengan baik agar tujuan dari

pajak itu sendiri dapat tercapai. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan

jumlah pendapatan nasional dari pajak diperlukan langkah khusus atau terobosan

kebijakan agar penerimaan pajak ditahun-tahun berikut semakin meningkat dan

mencapai target penerimaan. Negara selalu berupaya untuk menyempurnakan

sistem perpajakan nasional. Peningkatan dan pengembangan terus dilakukan
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pemerintah dengan berbagai tindakan, seperti perbaikan dalam sistem administrasi

yang memudahkan, penyempurnaan dalam perundang-undangan, peningkatan

mutu sumber daya manusia petugas pajak, intensifikasi penyuluhan dan lain-lain.

Hal tersebut dilakukan agar jangan sampai sistem perpajakan hanya berorientasi

kepada potensi jumlah nominal pajak yang akan dihimpun tapi juga perlu

diperhatikan aspek menggugah kesadaran dan kemauan masyarakat untuk

membayar pajak, sehingga diharapkan bahwa peraturan perpajakan yang baru lebih

mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat luas, yang pada akhirnya

menuju kepada peningkatan kesadaran membayar pajak sehingga pajak yang

berhasil dihimpun juga akan ikut meningkat, sehingga diharapkan mampu

memperbaiki Rasio Pajak Indonesia. Salah satu upaya nyata yang dilakukan

pemerintah Indonesia adalah dengan dilaksanakannya program Pengampunan

Pajak (Tax Amnesty). Banyak kondisi yang melatar belakangi keputusan

pemerintah untuk menjalankan program Pengampunan Pajak. Kondisi tersebut

antara lain adalah tidak tercapainya target pengumpulan pajak pada tahun 2015,

tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, perlunya basis data wajib pajak

baru yang lebih kredibel serta adanya Automatic Exchange Information antar

negara di dunia yang akan diberlakukan pada tahun 2018.

Pemerintah bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bernaung

dibawah kementrian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan

yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Menurut UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan pajak (Tax Amnesty) menjelaskan bahwa pengertian pengampunan
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pajak adalah Penghapusan Pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi

administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara

mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-

undang ini.

Undang-undang Dasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

(Tax Amnesty) dikeluarkan dengan harapan kebijakan ini sebagai langkah khusus

dan terobosan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga

Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang

dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Selain itu, kebijakan Pengampunan

Pajak (Tax Amnesty) memberikan manfaat yang baik bagi penerimaan Negara.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah mengisyaratkan semua Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama yang tersebar diseluruh Indonesia untuk mempersiapkan

segala hal terkait dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) berlaku sejak disahkan hingga 31

Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu: Periode I, dimulai sejak

Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016. Periode II,

dimulai dari tanggal 1 Oktorber 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Periode III, dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret

2017. (http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak).

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah

menerapkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Namun dikalangan masyarakat
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menimbulkan polemik ditambah lagi dalam pelaksanaannya, kebijakan

pengampunan pajak (Tax Amnesty) masih mempunyai beberapa masalah. Pertama,

apakah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pekanbaru Tampan telah melaksanakan kebijakan pengampunan pajak (Tax

Amnesty) berdasarkan Undang-Undang no 11 tahun 2016? Kedua, apa saja tahap

penerapan program Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pekanbaru Tampan? Ketiga, apakah dengan diadakannya program Tax Amnesty

dapat meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan?.

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan mengambil tema “Analisis

Penerapan Tax Amnesty Periode 1 dan 2 Tahun 2016 dalam Rangka

Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Pekanbaru Tampan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Pekanbaru Tampan telah melaksanakan kebijakan Pengampunan pajak (Tax

Amnesty) berdasarkan UU no 11 tahun 2016?

2. Apa saja tahap penerapan program Tax Amnesty di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Pekanbaru Tampan?

3. Apakah dengan diadakannya program Tax Amnesty dapat meningkatkan

pendapatan negara dalam sektor perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui apakah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan telah melaksanakan kebijakan

Pengampunan pajak (Tax Amnesty) berdasarkan UU no 11 tahun 2016.

2. Untuk menganalisis Apa saja tahap penerapan program Tax Amnesty di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

3. Untuk mengetahui Apakah dengan diadakannya program Tax Amnesty dapat

meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diterima penulis

selama mengikuti perkuliahan di Falkultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN

SUSKA RIAU.

2. Bagi Pustaka dan Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan acuan atau referensi bagi peneliti berikutnya dengan

permasalahan yang sama dengan arsip.

3. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi intansi atau kantor

pemerintahan terutama KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disusun menjadi dan terdiri

dari beberapa aspek dengan gambaran sebagai berikut:
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BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada Bab ini berisi tentang beberapa teori yang melandasi penelitian ini

yaitu pengertian pajak, Fungsi Pajak, Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan

Pajak, Pengelompokan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pengertian Tax Amnesty,

UU no 11 tahun 2016.

BAB III Metode Penelitian

Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  mengenai  objek  penelitian, metode

pengumpulan data,  jenis dan sumber data, metode analisis data.

BAB IV Pembahasan

Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan bagaimana analisis penerapan Tax

Amnesty periode 1 dan 2 tahun 2016 dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam  bab  ini  akan  dijelaskan  hasil  dari  bab  sebelumnya, meliputi

kesimpulan dan saran.


