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BAB II

Landasan Teori

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro (guru besar hukum pajak) pajak merupakan

iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor

pemerintahan) berdasarkan UU (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa

timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-undang No.28 tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas UU No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata

Cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menurut Andriani (Waluyo,2011:2) Pajak adalah iuran masyarakat

kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 (Fitriandi, 2010:4) Pajak

adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau
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badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak di antaranya:

1) Revenue

Fungsi penerimaan atau dikenal pula dengan istilah fungsi bugetair

adalah fungsi utama dari pemungutan pajak. Pajak digunakan sebagai alat

penyokong utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi

belanja rutin pemerintah, belanja pembangunan, belanja untuk keperluan legislasi

dan yudikasi, serta pembiayaan lainnya.

2) Redistribution

Pajak yang dipungut negara selanjutnya akan dikembalikan kepada

masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas public di seluruh wilayah negara.

3) Repricing

Fungsi ini sama pengertiannya dengan fungsi regulerent (mengatur) yang

lebih sering digunakan dalam literature perpajakan. Pajak digunakan sebagai alat

untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu. Contoh nyata dari fungsi ini adalah

PPnBM dan pajak terhadap minuman keras.

4) Representation (legalitas pemerintahan)

Mengimplikasikan bahwa pemerintah membebani pajak atas warga

negara, dan warga negara meminta akuntabilitas dari pemerintah.
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2.1.3 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya.

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan

masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara,

makin tingi pajak yang harus di bayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus

di bayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya

pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

a) Unsur objektif, dengan meliihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang di

miliki oleh seseorang.

b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus

dipenuhi.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

1) Menurut Golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan
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b) Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya,

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan

keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah.

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

a. Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak bahan bakar

kendaraan bermotor

b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
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2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7-8) sistem pemungutan pajak dibedakan

menjadi:

1) 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:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b) Wajib pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada Wajib Pajak sendiri,

b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri

pajak yang terutang,

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) 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.



15

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2016, pasal 1 (1) yang dimaksud

dengan Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang,

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan

dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pada pasal 1 (3),

Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa

seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun

tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang

berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pada pasal 1 (7), uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan

ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak atau amnesti pajak (bahasa Inggris: Tax Amnesty)

adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu

untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas

kewajiban  membayar pajak (termasuk  dihapuskannya bunga dan denda) yang

berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana.(

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengampunan_pajak )

Pengampunan Pajak pada tahun 2016 dibagi menjadi beberapa periode,

yaitu : periode pertama dimulai pada 1 Juli 2016 dan akan berakhir pada tanggal

30 September 2016 sedangkan periode Pengampunan Pajak periode kedua

dimulai pada 1 Oktober 2016 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,
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Sedangkan periode ketiga dimulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Kebijakan perpajakan yang pernah dilakukan Indonesia sebelum tahun 2016 adalah

antara lain program pengampunan pajak ( Tax Amnesty ) pada tahun 1964 dan

1984, serta program sunset policy yang dianggap program Tax Amnesty versi mini

pada tahun 2008.

Pada hakekatnya implementasi tax amnesty maupun sunset policy

sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama

ini taat membayar pajak. Kalaupun kebijakan itu diterapkan di suatu negara, harus

ada kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada di suatu negara

tersebut karena karakteristik wajib pajak tentu saja berbeda-beda. Bagi banyak

negara, pengampunan pajak (Tax Amnesty) seringkali dijadikan alat untuk

menghimpun penerimaan negara  dari sektor pajak (tax revenue) secara cepat

dalam jangka waktu yang relatif singkat. Program Tax Amnesty ini dilaksanakan

karena semakin parahnya upaya penghindaran pajak. Kebijakan ini dapat

memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di

luar negeri, dan kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat

berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance)

dari wajib pajak patuh, bilamana Tax Amnesty dilaksanakan dengan program yang

tidak tepat. ( Rogimun, 2014).
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2.3 Gambaran Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Pasal 1

1) Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang,

tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, sanksi pidana dibidang perpajakan,

dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini.

2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dibidang perpajakan.

3) Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa kekayaan, baik

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik

digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau

diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung

dengan perolehan Harta.

5) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kelender, kecuali jika Wajib

Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender.

6) Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang masih belum dilunasi

berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang

terutang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan,

Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah
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pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak

dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7) Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk

mendapatkan Pengampunan Pajak.

8) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang inimengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

9) Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut

Surat Pernyataan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

mengungkap Harta, Utang, nilai Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran

Uang Tebusan.

10) Menteri adalah merteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang

keuangan negara.

11) Surat Keterangan Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut Surat

Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri sebagai bukti pemberian

Pengampunan Pajak.

12) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya

disebut SPT PPh terakhir adalah

a) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi

Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai

dengan 31 Desember 2015; atau
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b) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi

Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015

sampai dengan 30 Juni 2015.

13) Manajemen Data dan Informasi adalah sistem administrasi data dan informasi

Wajib Pajak yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak yang dikelola oleh

Menteri.

14) Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri untuk menerima

setoran penerimaan negara dan berdasarkan Undang-Undang ini ditunjuk untuk

menerima setoran Uang Tebusan dan/atau dana yang dialihkan kedalam wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan Pengampunan

Pajak.

15) Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1

Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 2 Asas dan Tujuan

1) Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas:

a) Kepastian Hukum;

b) Keadilan;

c) Kemanfaatan; dan

d) Kepentingan Nasional.

2) Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

a) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan

Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik,

perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan Investasi;
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b) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih

berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif,

dan terintegrasi; dan

c) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk

pembiayaan pembangunan.

Pasal 3 Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.

2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada

Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang ddimiliki dalam Surat Pernyataan.

3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib

Pajak yang sedang:

a) Dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh

kejaksaan;

b) Dalam proses peradilan; dan

c) Menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

4)Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak

Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.

5) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas

kewajiban:

a) Pajak Penghasilan; dan

b) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah.
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Pasal 4 Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada didalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau Harta yang berada diluar Negara Kesatuan Republik

Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan, adalah

sebesar:

a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan

pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini

mulai berlaku;

b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan

keempat terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31

Desember 2016; dan

c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan

pertama sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada diluar Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan tidak dialihkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah sebesar:

a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan

pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini

mulai berlaku;

b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan

keempat sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember

2016; dan
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c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung

sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak

Terakhir adalah sebesar:

a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta

sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluuh miliar rupiah) dalam Surat

Pernyataan; atau

b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) dalam Surat Pernyataan.

Untuk periode Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini

mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Pasal 5

1) Besarnya Uang Tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana

dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan Uang Tebusan.

2) Dasar pengenaan Uang Tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

berdasarkan nilai Harta bersih yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh

Terakhir.

3) Nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan selisih

antara nilai Harta dikurangi nilai Utang.

Pasal 6

1) Nilai Harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:

a) Nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan
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b) Nilai Harta tambahan yang belum atau seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh

Terakhir.

2) Nilai Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam SPT

PPh Terakhir.

3) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai

Harta yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh

Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai

dengan SPT PPh Terakhir.

4) Nilai Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang rupiah

berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta

selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

5) Dalam hal nilai Harta tambahan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah,

nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan:

a) Nilai nominal untuk Harta berupa kas; atau

b) Nilai wajar pada akhir Tahun Pajak Terakhir untuk Harta selain kas, dengan

menggunakan kurs yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan

penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

Pasal 7

1) Nilai utang yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi:
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a) Nilai utang yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir; dan

b) Nilai utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 ayat (1) huruf b

2) Untuk perhitungan dasar pengenaan Uang Tebusan, besarnya nilai Utang yang

berkaitan secara langsung dengan perolehan Harta tambahan yang dapat

dipperhitungkan sebagai pengurangan nilai Harta bagi:

a) Wajib Pajak badan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari

nilai Harta tambahan; atau

b) Wajib Pajak orang pribadi paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari

nilai Harta tambahan.

3) Nilai Utang yang telah dilaporkan sebaggaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam

SPT PPh Terakhir.

4) Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai

Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dalam mata uang Rupiah

berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan

pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.

5) Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta Tambahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang

dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

6) Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dalam mata uang selain Rupiah, nilai
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Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh

Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

2.4 Pandangan Islam tentang Pajak

Madzhab Syafi'i: Imam Ghazali dalam kitab المستصفى من علم األصول (I/426)

menyatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila

diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik

untuk perang atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka

tidak boleh.

Madzhab Hanafi: Muhammad Umaim Al-Barkati dalam kitab قواعد الفقھ dan

kitab حاشیة رد menyebut pajak dengan naibah (jamak, nawaib). Diaالمحتار

berpendapat bahwa naibah boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum

atau keperluan perang.

Madzhab Maliki: Al Qurtubi dalam kitab الجامع ألحكام القرآن (II/242)

mengatakan bahwa ulama sepakat atas bolehnya menarik pungutan selain zakat

apabila dibutuhkan.

Berdasarkan Al Quran َوآَتَى اْلَمالَ  َعلَى ُحبِّھِ  (Al Baqarah 2:177). 177. Bukanlah

menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi

Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-

malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada

kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan

pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba

sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati

janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan,
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penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar

(imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Rashid Ridha dalam Tafsir Al-Manar (تفسیر المنار) V/39 dalam menafsiri

Quran surat An-Nisa` 29 demikian:

اإلسالم یجعل مال كل فرد من أفراد المتبعین لھ ماال ألمتھ كلھا، مع احترام الحیازة والملكیة، وحفظ ذلك بأن 

حقوقھا؛ فھو یوجب على كل ذي مال كثیر حقوقًا معینة لصالح العامة، كما یوجب علیھ وعلى صاحب المال 

حسانالقلیل حقوقًا أخرى لذوي االضطرار من األمة، ویحث فوق ذلك على البر واإل

kesimpulan: ... adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan

sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka

hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang (di luar zakat) untuk

kebaikan.

Yusuf Qardhawi (Qaradawi) dalam kitab Fiqhuz Zakah (II/1077)

menyatakan

ا أن زیادة عدد السكان تحتاج إلى زیادة في اإلنفاق، كل ھذا یفتقر إلى مقادیر كبیرة من المال،  ومن الطبیعي جّدً

قد تعجز الدولة إیجاده وتوفیره وال یكون سبیل إلى ذلك إال بفرض الضرائب؛ وعندھا تكون ھذه الضرائب 

الجھاد بالمال، والمسلم مأمور بذلك؛ لیحمي دولتھ ویقوي أمتھ ویحمي دینھ ومالھ وعرضھنوًعا من

Arti kesempulan: Negara terkadang tidak mampu untuk memenuhi

kebutuhan pembangunannya. Dan tidak ada jalan lain selain dengan

mengumpulkan pajak. Dan itu termasuk jihad harta.

Mahmud Syaltut, mufti Al-Azhar Mesir dalam kitab Al-Fatawa al-Kubra

( لفتاوىا :menyatakan bahwa (الكبرى

جاز لھ وقد یجب، أن یضع علیھم من الضرائب ما یحقق بھ تلك المصالح دون إرھاق أو إعنات
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Artinya: ... boleh bagi hakim memungut pajak dari orang kaya untuk

kemaslahatan dengan tanpa berlebihan.

Muhammad Abu Zahrah membolehkan pajak disamping zakat. Abu

Zahrah lebih jauh menyatakan bahwa kalau pajak tidak terdapat pada era Nabi itu

disebabkan karena pada masa itu solidaritas tolong menolong antar umat Islam dan

semangat berinfak di luar zakat sangatlah tinggi. Dan persaudaraan yang

terjalinantara kaum Anshar dan Muhajirin berhasil mempersempit jarak sosial dan

ekonomi umat pada saat itu. Sehingga tidak diperlukan campur tangan negara.

(http://www.alkhoirot.net/2012/02/hukum-pajak-dalam-islam.html)

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Tax Amnesty telah dilakukan oleh beberapa peneliti

sebelumnya. Tabel dibawah ini menunjukan hasil-hasil penelitian sebelumnya:

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No Peneliti
(tahun)

Teknik Analisis Hasil Penelitian

1 Desak Putu
Ayu, Erni

Sulindawati
, dan

Anantawikr
ama Tungga

Atmadja
(2016)

Analisis interaktif
dengan tahapan
reduksi data,
penyajian data dan
menarik kesimpulan.
Judul penelitiannya
“Implikasi dan
Evaluasi Program
Pengampunan Pajak
(Tax Amnesty) pada
Tingkat Kepatuhan
wajib Pajak dalam
Upaya Peningkatan
Penerimaan Pajak
pada Wilayah Kerja
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Singaraja”.

implikasi positif dari program Tax Amnesty
antara lain meningkatkan penerimaan pajak
,melahirkan objek pajak baru, terjaminnya
rahasia Wajib Pajak baru, penghapusan pajak
yang terutang dan meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak. Tidak ada implikasi negatif dari
program tersebut.Implikasi yang terjadi
termasuk pada jenis implikasi manajerial.
Evaluasi dari program tax amnety antara lain
meningkatkan sosialisasi dan memfokuskan
kepada Wajib Pajak Baru, Wajib Pajak
Prominen, Wajib Pajak yang masih memiliki
tunggakan pajak dan Wajib Pajak UMKM.
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2 Fakhrani
Nurhayati
Syafrida
(2016)

Studi berbagai
Literatur. Judul
penelitiannya
“Analisis Penerapan
Tax Amnesty di
Indonesia dalam
rangka Meningkatkan
Penerimaan Negara
pada Sektor
Perpajakan”.

penerapan Tax Amnesty di Indonesia jika
dilihat dari pengalaman berbagai negara yang
telah menerapkan, Indonesia masih memiliki
potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-
dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak
disimpan di luar negeri. Kebijakan ini
memiliki potensi yang cukup besar dan
berpengaruh positif bagi pasar Bursa Efek
Indonesia, dimana akan terjadi penambahan
emiten baru karena perusahaan-perusahaan
tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak
yang telah lewat.

3 Putu Ade
Setiawan,
Ni Kadek,
dan Gede

Adi
Yuniarta
(2016)

Metode Kualitatif.
Judul penelitiannya
“Pelaksanaan
Kebijakan
Pengampunan Pajak
(Tax Amnesty)
Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 11
tahun 2016 (Study
kasus pada kantor
pelayanan pajak
(KPP) Pratama
Singaraja)”

1) Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja
yang telah melaksanakan Kebijakan
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) sebanyak
126 Wajib Pajak Badan dan 1.164 Wajib Pajak
Orang Pribadi terhitung hingga periode II
pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak
(Tax Amnesty). 2) Pelaksanaan dari Kebijakan
Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat
diketahui pelaksanaanya dari 3  aspek berikut
ini: a) Persiapan sebelum kebijakan ini resmi
dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, b)
Pelaksanakan Kebijakan Pengampunan Pajak
(Tax Amnesty) memiliki petunjuk teknis yang
tidaklah susah dan tidaklah rumit bagi Wajib
Pajak yang melaksanakannya, c) Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja
dalam melaksanakan Kebijakan Pengampunan
Pajak (Tax Amnesty) mengalami beberapa
kendala, seperti: sistem jaringan mengalami
koneksi lambat.

4 Gst Agung,
densi,

made, dan
edy (2017)

Metode kuantitatif.
Judul penelitian
“Reaksi Investor
dalam Pasar Modal
terhadap Undang-
Undang Tax
Amnesty” (Event
Studi pada
Perusahaan yang
terdaftar dalam LQ45
di Bursa Efek
Indonesia).

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan antara
abnormal return dan aktivitas volume
perdagangan saham sebelum dan sesudah
peristiwa berlakunya Undang-Undang Tax
Amnesty.
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5 Kadek
Diah, Gusty

Ayu, dan
Made arie

(2017)

Metode kuantitatif.
Judul penelitian
“Pengaruh Tax
Amnesty,
Pertumbuhan
Ekonomi, Kepatuhan
Wajib Pajak, dan
Transformasi
Penerimaan Pajak
Tahun 2015 di
Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Singaraja”

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara
perisal dan simultan Tax Amnesty,
pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak,
dan transformasi kelembagaan Direktorat
Jendral Pajak berpengaruh positif signifikan
terhadap penerimaan pajak.

6 Nurulita
Rahayu
(2017)

kuantitatif. Judul
penelitian “Pengaruh
Pengetahuan
Perpajakan,
Ketegasan Sanksi
Pajak, dan Tax
Amnesty terhadap
Kepatuhan Wajib
Pajak”.

Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis
dari 85 responden di Kabupaten Bantul
digunakan sebagai sampel dalam penelitian
ini, Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan
Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty berpengaruh
positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.6
Rerangka Pemikiran

TAX AMNESTY

UU NO 11 TAHUN 2016

PENERIMAAN PAJAK
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Tax Amnesty adalah suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok

pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu

tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang

berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut

hukuman pidana.

Ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang no 11 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut:

1) Pengaturan mengenai subjek dan objek pengampunan pajak,

2) Pengaturan mengenai tarif dan tata cara menghitung uang tebusan,

3) Pengaturan mengenai tata cara penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat

Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan,

4) Pengaturan mengenai kewajiban investasi atas harta yang diungkapkan dan

pelaporan,

5) Pengaturan mengenai perlakuan perpajakan,

6) Pengaturan mengenai perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap,

7) Pengaturan mengenai upaya hukum,

8) Pengaturan mengenai manajemen data dan informasi, dan Pengaturan mengenai

ketentuan pidana.

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan

perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Pendapatan

yang diterima negara akan digunakan untuk keperluan negara dengan dibuatnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan
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tahunan pemerintah negara indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat. Didalam APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat

rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari

– 31 Desember).


