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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Roda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan berekonomian.

Negara dapat terus tumbuh karena adanya penerimaan negara. Bagi Indonesia,

penerimaan pajak sangat besar penerimaannya dalam mengamankan anggaran

negara dalam APBN setiap tahunnya. Penerimaan negara yang berkesenambungan

dimungkinkan dan layak dibangun adalah perolehaan dari sektor pajak sebagai

pos penerimaan terbesar.

Pajak merupakan iuran yang wajib diberlakukan pada setiap wajib pajak

atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya digunakan untuk membiayai

pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak sebagai salah satu sector pendapatan negara yang cukup besar, setelah

memberikan peran yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan peran

tersebut, maka diperlukan ikut serta wajib pajak untuk bersama-sama

melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai warga negara yang baik

dan patuh kepada hukum yang di berlukan di negara Indonesia.

Seperti yang kita ketahui pajak terbagi 2 berdasar lembaga pemungutnya

yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat atau negara yang menyumbang

penerimaan APBN paling tinggi yaitu berasal dari pajak (penghasilan). Pajak

pusat adalah pajak- pajak yang dikelolai oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini

sebagian besar dikelolai oleh Direktorat Jendral pajak – Kementrian keuangan.
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Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta

terus meningkatkan tax ratio melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,

salah satu diantaranya adalah upaya alternatif melalui implementasi pengampunan

pajak (tax amnesty). Pada dasarnya penerapan kebijakan ini diharapkan dapat

meningkatkan jumlah wajib pajak, subyek dan obyek pajak sekaligus

meningkatkan penerimaan negara dari dana-dana yang di “parkir” di luar negeri.

Pada kenyataannya, pengalaman menunjukkan bahwa tax amnesty pernah

dilakukan di Indonesia namun kurang efektif hasilnya karena ketidak jelasan

tujuan dana turannya disamping itu tidak didukung pula dengan sarana dan

prasarana yang memadai.

Bila diterapkan kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya

menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam

jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan WP, sehingga dapat meningkatkan

penerimaan pajak di masa mendatang.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tax Amnesty atau

Amnesti Pajak, semua WP diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti program

Tax Amnesty ini. Program pemerintah yang berlaku sampai dengan 31 Maret

2017 ini merupakan kesempatan terbaik yang harus dimanfaatkan secara

maksimal oleh Wajib Pajak. Jaminan bahwa Wajib Pajak tidak akan diperiksa

tahun pajak 2015 kebawah menjadi salah satu poin menarik yang bisa dicermati.

Salah satu Wajib Pajak yang bisa memanfaatkan fasilitas yang ditawarkan dalam

program Amnesty Pajak adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
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Penentuan kriteria Wajib Pajak UMKM didasarkan pada jumlah peredaran

usaha dalam satu tahun yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Jumlah Peredaran usaha

yang termasuk kedalam kriteria Wajib Pajak UMKM sesuai Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2016 adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha sampai

dengan Rp 4,8 Milyar dalam satutahun. Selain itu, Penentuan Tarif uang tebusan

Tax Amnesty Wajib Pajak UMKM juga didasarkan pada jumlah aset yang akan

dideklarasikan.

UU Pengampunan Pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Maret

2017. Pemerintah menargetkan perolehan uang tebusan sebesar Rp 165 triliun

untuk program ini, dengan dana yang direpatriasi dari luar negeri mencapai Rp

1.000 triliun dan dana yang dideklarasi sebesar Rp 4.000 triliun, baik dari dalam

negeri maupun luar negeri.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan sendiri telah melakukan

Sosialisasi-sosialisasi terkait Mekanisme penetapan dan perhitungan Tax Amnesty

kepada wajib pajak terutama bagi UMKM. UMKM yang terdaftar sebagai wajib

pajak di kantor tersebut dengan harapan dapat membantu wajib pajak dalam

menyelesaikan masalah perpajakanya khususnya pemanfaatan program Tax

Amnesty. Berikut penulis lampirkan data wajib pajak UMKM di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tampan yang telah mengikuti program Tax Amnesty.
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Tabel 1.1
Data Wajib Pajak  UMKM  yang  Menggunakan Tax Amnesty di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru

wajib pajak
Bulan

Periode I Periode II Periode III
Juli Agustus September Oktober November Desember Januari Februari Maret

UMKM 27 180 1254 24 37 62 41 95 301
Jumlah 1461 123 437
Total 2021

Juli 2016-Maret 2017
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Prtama Tampan Pekanbaru

Tabel diatas menunjukan bahwa penerimaan Tax Amnesty bagi usaha

mikro menengah (UMKM) yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tampan Pekanbaru termasuk stabil. Tercatat bahwa pada periode pertama UMKM

yang mengikuti Tax Amnesty berjumlah 1461 cukup tinggi. Realisasi penerimaan

Tax Amnesti mengalami penurunan pada periode yang kedua hanya 123, namun

realisasi penerimaan Tax Amnesty pada periode ketiga mengalami kenaikan yaitu

sebanyak 437. Jadi UMKM yang mengikuti Tax Amnesti di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tampan Pekanbaru berjumlah 2021.

Banyaknya tugas yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan

dalam mengelola pelakasanaan Penetapandan Perhitungan Tax Amnesty bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  ini bukanlah merupakan pekerjaan yang

mudah, oleh karena itu mahasiswa merasa perlu untuk mengetahui lebih dalam

apa saja yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru

Tampan dalam mengelola Tex Amnesty di Pekanbaru. Hal inilah penulis memilih

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan sebagai tempat praktek dan

“Mekanisme Penetapan dan Perhitungan Tax Amnesty bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah (UMKM) di KPP Pratama Tampan Pekanbaru” Sebagai

objek yang sangat menarik untuk dijadikan untuk tugas akhir.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang

dapat penulis sampaikan yaitu : Bagaimana cara penetapan dan perhitungan Tax

Amnesty bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di KPP Pratama Tampan

Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesaui dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai

oleh penulis dalam penulisan ini adalah “ Untuk mengetahui secara terperinci

bagaimana mekanisme penetapan dan perhitungan tax amnesty bagi usaha mikro

kecil menengah (UMKM) di KPP Tampan Pekanbaru”.

1.4 Manfaat Penulisan

A. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Tampan Pekanbaru dapat mempermudah penulis dalam

menyelesaikan proposal penulis dan tugas akhir, dan menambah

wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya dibidang Tax

Amnesti Bagi UMKM.

B. Bagi Instansi

Dapat sebagai sumber informasi bagi pegawai dan bahan panduan

dalam melaksanakan program direktorat jendral pajak tentang tax

amnesty atau bahan panduan dalam melakukan sosialisasi kepada

Masyarakat terutama UMKM dalam rangka memperkenalkan tax

amnesti.
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C. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi para wajib pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

D. Bagi Pihak Kampus

Dapat menambah bahan ilmu pengetahuan terutama program baru

pemerintah Tax Amnesti dan sebagai panduan bagi pegawai kampus

tentang Tax Amnesti bagi UMKM.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tampan Jalan Ring Roud Arengka II (Jalan SM Amin)

Pekanbaru.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang penulis rencanakan adalah dalam waktu 3

bulan mulai bulanJuni 2017 sampai dengan selesai.

1.5.3 Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh oleh penulis secara

langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf KPP

Pratama Tampan Pekanbaru mengenai mekanisme penetapan dan

perhitungan Tax Amnesti bagi UMKM.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dalam

bentuk laporan, catatan, buku-buku, dan dokumen dikantor

pelayanan pajak PratamaTampan Pekanbaru.

1.5.4 Metode Pengumpulan data

a. Observasi

Yaitu penulis mengamati secara langsung kelapangan dan

mengumpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.

b. Interview

Yaitu untuk mengumpulkan data penulisan melakukan

wawancara kepada kepala kantor dan berabagai narasumber yang

biasanya memberikan informasi tentang penulisan ini.

1.5.5 Analisa data

Setelah data-data yang sudah dikumpulkan tersusun secara

sistematis, maka penulis melakukan analisa masalah yang terkait.

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisa

yang tidak didasarkan pada perhitungan stastistik, akan tetapi dalam

bentuk pertanyaan dan uraian yang selanjutnya akan disusun secara

sistematis dalam bentuk Tugas Akhir.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam penulisan.

Dalam penulisan tugas akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang maslah,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode

penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA TAMPAN

PEKANBARU

Dalam bab ini penulis menjelaskan deskripsikan atau gambaran

umum kantor pelayanan pajak pratama tampan pekanbaru, uraian

tugas, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok dan

fungsinya.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan pembahasan pengertian pajak, fungsi pajak,

pemungutan pajak, pengelompokan pajak, pengertian surat storan

pajak, jenis-jenis surat storan pajak, penjelasan tex amnesty,

Penetapan dan Perhitungan Tax Amnesti Bagi UMKM, Fasilitas Tax

Amnesti, Konsekwensi, Kendala dalam menjalankan program Tax

Amnesti.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian

yang ditemukan, kemudian memberikan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA


