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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus 

menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik secara spriritual maupun material. Pembangunan yang 

dilaksanakan di Indonesia dilakukan pada berbagai sektor, seperti sektor ekonomi, 

sosial, budaya, hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia 

secara adil dan makmur.  

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam hal 

mensejahterakan rakyat secara adil dan makmur yaitu dengan menggali sumber 

dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Berdasarkan data Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Indonesia pada tahun 2016 

porsi terbesar penyumbang penerimaan negara adalah dari sektor pajak sebesar Rp 

1.546,66 triliun atau kurang lebih 86% dari target Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara 2016 sebesar Rp1.786,2 triliun. Peranan penerimaan pajak sebagai 

salah satu sumber penting dalam pembiayaan negara terus ditingkatkan dengan 

melakukan berbagai evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang telah 

dikeluarkan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat 

lebih efektif dan efesien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut 

daya saing tinggi dengan negara lain. 
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Dalam upaya meningkatan penerimaan pajak untuk pembangunan negara 

yang berkelanjutan dan inklusif, pemerintah telah melakukan pembaharuan di 

bidang perpajakan (tax reform) dengan dikeluarkannya program sunset policy 

pada tahun 2015, yaitu penghapusan sanksi denda administrasi dengan pokok 

pajak dibayar sesuai tarif umum yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi 

maupun badan. Dan kebijakan terbaru di bidang perpajakan dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 

Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).  

Pengampunan pajak (tax amnesty) 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 dengan dikenakan tarif lebih rendah dari tarif pajak yang berlaku umum. 

Pengampunan pajak (tax amnesty) dapat diartikan dengan memberikan kebebasan 

bagi penghindar pajak dari tuntutan hukum namun tetap harus membayar 

kewajiban pajaknya (Agbonika, 2015). 

Program tax amnesty dilatarbelakangi oleh pertumbuhan ekonomi nasional 

yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan, sehingga berdampak 

pada penerimaan pajak serta ketersediaan likuiditas dalam negeri. Program tax 

amnesty tidak hanya berfokus pada penerimaan pajak, tetapi lebih berfokus pada 

pengembalian harta wajib pajak yang ada diluar negeri ke Indonesia. Program tax 

amnesty diharapkan dapat meningkatkan intensifikasi maupun ekstensifikasi 

perpajakan. Intensifikasi pajak adalah upaya peningkatan jumlah wajib pajak 
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maupun peningkatan penerimaan pajak untuk menambah likuiditas domestik 

khususnya dari dana repatriasi, sedangkan upaya ekstensifikasi dapat berupa 

perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap (Ragimun, 2012).  

Dalam upaya ektensifikasi pajak yang dilakukan pemerintah, salah satunya 

adalah peran serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diharapkan 

dapat menstimulus program tax amnesty. Berdasarkan data statistik Indonesia 

pada tahun 2014, terdapat 57,9 juta pengusaha usaha mikro kecil dan menengah. 

UMKM Indonesia juga menguasai seperempat dari potensi pertumbuhan pasar 

pengusaha kecil menengah di kawasan negara ASEAN. Selain itu UMKM 

Indonesia menyumbang sekitar 60% dari total Gross Domestik Bruto dan 

menampung 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Hal ini merupakan potensi 

besar bagi pajak untuk dikembangkan, dimana para UMKM membutuhkan 

pembinaan dan bimbingan tentang perpajakan dalam mengikuti program tax 

amnesty yang dapat meningkatkan penerimaan negara. 

Pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat tidak diiringi dengan 

kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Di Indonesia sendiri masih banyak 

para pelaku usaha yang tidak mau membayar kewajibannya, salah satunya pada 

Kota Pekanbaru. Berdasarkan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Pekanbaru Tampan yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam hal penyampaian SPT PPh 

Tahunan. Berikut adalah data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak UMKM di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2013-2016:  
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Tabel 1.1 

Tingkat Kepatuhan SPT PPh Tahunan Wajib Pajak UMKM pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan 2013-2016 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 

WP yang terdaftar Wajib SPT 16.581 12.854 9.207 5.978 

SPT yang disampaikan 3.362 3.488 3.805 4.115 

Rasio Kepatuhan 20.28% 27.14% 41.33% 68.84% 

Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2017 

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah wajib 

pajak pelaku UMKM yang terdaftar wajib SPT setiap tahunnya. Namun dalam hal 

penyampaian SPT menunjukkan terdapat kenaikan jumlah wajib pajak pelaku 

UMKM  yang menyampaikan SPT Tahunan begitu pula dengan kenaikan rasio 

kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya. Pada tahun 2013 yang terdaftar sebanyak 

16.581 orang wajib pajak UMKM efektif dan yang melaporkan SPT sebanyak 

3.362 Wajib Pajak dengan rasio kepatuhan sebesar 20.28%. Pada tahun 2014 tidak 

terjadi peningkatan yang besar pada SPT yang disampaikan, hal ini dilihat pada 

wajib pajak yang terdaftar wajib SPT sebesar 12.854 orang dan yang melaporkan 

SPT sebanyak 3.488 dengan rasio sebesar 27.14%. Pada tahun 2015 terdapat 

9.207 wajib pajak yang terdaftar wajib SPT dan SPT yang disampaikan sebesar 

3.805 dengan rasio kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 41.33%. Sedangkan 

pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada rasio kepatuhan 

wajib pajak sebesar 68.84% dimana wajib pajak yang terdaftar menyampaikan 

SPT sebesar 5.978 dan wajib pajak yang melaporakan SPT sebanyak 4.115 wajib 

pajak UMKM. 
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Alasan ditelitinya kemauan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah 

dalam mengikuti tax amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan karena terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam menyampaikan SPT 

PPh Tahunan yang terjadi pada tahun 2016. Tingginya rasio kepatuhan wajib 

pajak tersebut dilihat pada tahun 2016 yang naik signifikan sebesar 68.84%. 

Dimana pada tahun tersebut telah berlakunya program tax amnesty. Adanya 

maafaat yang dirasakan oleh wajib pajak dari fasilitas tax amnesty salah satunya 

bebas dari pajak penghasilan, tidak terkena sanksi administrasi dan tidak terkena 

pidana pajak. Bahkan wajib pajak tidak lagi mengalami pemeriksaan penyidik 

pajak karena bebas dari pidana pajak dengan membayar sesuai dengan tarif yang 

telah ditetapkan dengan tarif yang lebih rendah dari sebelumnya dari aset bersih 

yang mereka laporkan. 

Dalam pelaksanaan program tax amnesty, dasar tarif yang diberikan pada 

wajib pajak kelompok UMKM adalah tarif spesial. Bagi mereka yang beromzet 

tidak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun, tarif tebusannya sangat ringan, yakni hanya 

0,5% untuk yang melaporkan harta sampai dengan Rp 10 miliar, atau 2% untuk 

yang melaporkan harta lebih dari Rp 10 miliar. Tarif ini berlaku tetap (flat) 

sepanjang periode tax amnesty hingga akhir periode 31 Maret 2017. 

Berdasarkan data pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM yang mengikuti program tax 

amnesty mencapai 3.345 wajib pajak. Berikut adalah peserta program tax amnesty 

yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan pada periode 1 Juli 2016 

sampai dengan 31 Maret 2017 adalah: 
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Tabel 1.2 

Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mengikuti Tax Amnesty 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan  

Periode Jumlah % 

Periode 1 1.180 35.28 

Periode 2 729 21.79 

Periode 3 1.436 42.93 

Total 3.345 100 

Sumber: Data KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2017 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak 

usaha mikro kecil dan menengah yang mengikuti tax amnesty pada periode satu 

sampai dengan periode ke tiga sebanyak 3.345 wajib pajak UMKM. Adapun 

peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang mengikuti tax amnesty terjadi pada 

periode ketiga sebesar 1.436 wajib pajak dengan persentase sebesar 42.93%. Hal 

ini dikarenakan tarif dasar tax amnesty wajib pajak usaha mikro kecil dan 

menengah berlaku tetap (flat) sehingga wajib pajak UMKM akan lebih banyak 

berpartisipasi pada akhir periode. Pada periode ke dua terjadi penurunan tingkat 

kemauan wajib pajak UMKM yang mengikuti tax amnesty sebesar 729 wajib 

pajak dengan persentase sebesar 21.79%. Sedangkan pada periode pertama adanya 

peningkatan yang relatif sebesar 1.180 wajib pajak dengan persentase sebesar 

35.28%. 

Penambahan jumlah wajib pajak dari program tax amnesty akan 

memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan perpajakan yang 

ditargetkan dalam APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun atau 85,6% dari total 

penerimaan negara. Adapun uang tebusan yang telah dikumpulkan dari hasil tax 
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amnesty bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang termasuk UMKM di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebanyak Rp 103.085.238.630,-. Hal ini 

menunjukan timbulnya kesadaran wajib pajak dalam mengungkapkan harta yang 

belum diungkapkan dalam SPT, kemudian menebus sesuai dengan jumlah yang 

ditentukan, sehingga terjadi peningkatan jumlah wajib pajak UMKM yang patuh 

pajak. 

Tax amnesty merupakan hak para wajib pajak yang boleh dimanfaatkan 

ataupun tidak dimana wajib pajak yang mengungkap harta dan membayar uang 

tebusan diberi pengampunan. Berbagai upaya dalam membangun kemauan wajib 

pajak untuk mengikuti tax amnesty telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. 

Sosialisasi mengenai tax amnesty telah dilakukan pemerintah melalui media 

elektronik dan cetak guna menarik kemauan wajib pajak mengikuti tax amnesty. 

Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kemauan wajib pajak 

membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. 

Pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai 

dengan ketentuan pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan 

respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tapi juga 

melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran. 

Dalam tax amnesty adanya pelaporan harta, baik di dalam maupun di luar 

negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan wajib pajak dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, oleh karena itu kesadaran masyarakat 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan (Dewi 

dan Noviari, 2017). Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya 
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merupakan hal penting dalam penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak 

negara akan terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan 

dan kewajiban pajaknya. Diperlukan kesadaran masyarakat dengan 

mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi 

kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat yang dijelaskan dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban 

pajaknya, akan menyadari pentingnya mengikuti tax amnesty untuk membantu 

penyelenggaraan pembangunan negara.  

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat dipengaruhi oleh 

pelayanan fiskus yang berkualitas (Nugroho, 2012). Fiskus dituntut untuk dapat 

memupuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta memberikan 

pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak. Cara fiskus 

dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan 

wajib pajak merupakan pelayanan yang diberikan fiskus. Diperlukan peningkatan 

kualitas pelayanan fiskus untuk meningkatkan kemauan wajib pajak dalam 

mengikuti tax amnesty. Supadmi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

kenyamanan bagi wajib pajak merupakan dampak positif dari pelayanan fiskus 

yang diberikan. Pelayanan yang baik dari fiskus, sistem perpajakan yang efisien, 

serta penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib 

pajak agar taat pajak dan mampu membuat wajib pajak memiliki keyakinan untuk 

mengikuti tax amnesty. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Trisnasari dkk (2017) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi 
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perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam 

mengikuti program tax amnesty (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi pada 

KPP Pratama Singaraja). Dan juga pengembangkan dari penelitian Dewi dan 

Noviari (2017) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan 

sanksi perpajakan pada kemauan mengikuti tax amnesty tahap satu wajib pajak 

orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Utara. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitian, dimana pada 

penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kemauan wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty. Selain itu, penulis 

menggunakan objek penelitian yang berbeda yaitu wajib pajak usaha mikro kecil 

dan menengah yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan.  

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada 

penelitian Ratung dan Adi (2009) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemauan membayar pajak yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan. Peneliti juga menggunakan variabel sosialisasi perpajakan dan 

kualitas pelayanan fiskus dari penelitian sebelumnya.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib 

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mengikuti Program 

Tax Amnesty (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 

Tampan)”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengikuti program tax 

amnesty? 

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

dalam mengikuti program tax amnesty? 

3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh 

terhadap kemauan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

dalam mengikuti program tax amnesty? 

4. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengikuti program tax 

amnesty? 

5. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengikuti program tax 

amnesty? 

6. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, sosialisasi 

perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap wajib pajak 

Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengikuti program 

tax amnesty? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, maka 

tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan wajib 

pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengikuti program 

tax amnesty. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengertahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan terhadap kemauan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dalam mengikuti program tax amnesty. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan terhadap kemauan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) dalammengikuti program tax amnesty. 

4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kemauan wajib 

pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengikuti program 

tax amnesty. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan 

wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalammengikuti 

program tax amnesty. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan 

pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan, sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap 

kemauan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 

mengikuti program tax amnesty. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat menerapkan pengetahuan 

yang diperoleh selama masa pendidikan baik formal maupun informal. Selain itu 

hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang 

pengampunan pajak (tax amnesty). 

2. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan akademik bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai program 

pengampunan pajak (tax amnesty) serta kaitannya dengan kemauan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

3. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

dalam merumuskan program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mencapai sasaran yang 

diinginkan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan ini, secara garis besar dapat diuraikan secara singkat 

terdiri dari lima (5) bab dimana antara satu bab dengan bab lainnya saling 

berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 Bab ini akan menjelaskan teori kemauan Wajib Pajak yang meliputi 

kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan 

perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, 

sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan fiksus. Serta mengenai 

tax amnesty, pajak dalam pandangan islam, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metodelogi yang digunakan dalam 

penelitian, yang meliputi desain penelitian, lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

operasionalisasi variabel, analisis deskriptif, pengujian kualitas data, 

uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian 

tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

dapat ditarik dari penelitiandan saran untuk penelitian selanjutnya. 


