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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya 

melakukan pembangunan di berbagai bidang. Hal ini menyebabkan Indonesia 

memerlukan dana yang besar untuk melancarkan pembangunanya. Pendanaan 

Negara Indonesia bersumber dari berbagai sektor yang dibahas dalam Undang-

undang RI Nomor 17 Tahun 2003 pasal 11 ayat (3) tentang keuangan negara. Di 

dalam ayat tersebut menyatakan bahwa pendapatan Negara adalah semua 

penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara 

bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. 

Penerimaan Negara yang tergolong besar adalah penerimaan yang berasal 

dari sumber pemungutan pajak. Menurut Imaniati (2016) pajak merupakan 

sumber penerimaan terbesar dan sumber penerimaan yang paling aman dan handal 

karena  bersifat fleksibel dan lebih mudah dipengaruhi dengan peraturan  negara. 

Pemerintah berharap pendapatan pajak setiap tahunnya dapat terus meningkat. Hal 

ini diimbangin dengan upaya pemerintah yang terus menerus mencari cara agar 

dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. berbagai peraturan dan kebijakan baru 

dikeluarkan pemerintah untuk nmenunjang agar wajib pajak dapat ikut serta 

dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. 

Wajib pajak cenderung lalai dalam melakukan kepatuhanya perpajakanya. 

Hal tersebut bisa saja didasari oleh faktor ketidaksengajaan maupun faktor 



 
 

2 

kesengajaan. Faktor ketidaksengajaan disebabkan dengan kurangnya pemahaman 

wajib pajak terhadapa ketentuan umum perpajakan maupun perpajakan itu sendiri. 

Penjelasan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) 

bahwa pemahaman tentang pengetahuan perpajakan berdampak postitif terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam melakukan perpajaknya. Jadi, wajib pajak tidak 

melakukan perpajaknya karena tidak mengeatahui tentang ketentuan dan tata cara 

perpajakan itu sendiri dan membuat wajib pajak menjadi tidak patuh. Berbeda 

dengan adanya faktor kesengajaan dimana wajib pajak paham dan mengetahui 

tentang perpajakan namun dengan sengaja menghindar dari kewajiban 

perpajakanya. Hal ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak karena adanya 

ketakutan wajib pajak untuk melaporkan hartanya yang kelak apabila dilaporkan 

akan memberikan beban yang tinggi dan akan mendapatkan sanksi.wajib pajak 

yang dengan sengaja tidak melakukan kepatuhan pajaknya mengunakan berbagai 

cara yaitu cara yang legal maupun cara ilegal, seperti melakukan praktek tax 

evasion dan tax avoidance. 

Kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk melakukan perpajakanya akan 

berdampak pula terhadap penerimaan negara. Hal ini membuat pemerintah 

berinisiatif mengeluarkan kebijakan baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah bersama dengan 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia mengeluarkan suatu kebijakan yang dituangkan dalam 

Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak (Tax 

Amnesty). Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2016 menjelaskan bahwa 
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pengertian  pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi adminitrasi perpajakan, dan sanksi pidana dibidang 

perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kebijkan ini ditargetkan untuk 

wajib pajak yang belum melaporkan asetnya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntansi  

Indonesia, di Jakarta , Kamis(18/12) “bahwa tax amnesty merupakan upaya 

pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini berada diperbankkan 

Negara lain tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak 

membayar dengan benar”. 

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 kedalam wilaya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi 

warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dang mengungkapkan harta yang 

dimilikinya dalam bentuk pengampunan pajak (Tax Amnesty). Kebijakan 

pengampunan pajak ini juga diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi 

peningkatan penerimaan negara. 

Sebelumya di Indonesia kebijakan tax amnesty  sudah diberlakukan pada 

tahun 1964 dan 1984, menurut Noor ; 2016 kebijakan pengampunan pajak saat itu 

dikatakan kurang berhasil dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib 

pajak yang ikut serta dalam kebijakan pengampunan pajak tersebut dan tidak 

diseimbangi dengan reformasi adminitrasi perpajakan secara menyeluruh. 
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Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai 

pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan dengan serius. Pada saat 

itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas 

bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber 

penerimaan dominan dalam struktur APBN pemerintahan Indonesia.  

Pelaksanaan amnesti pajak yang berlaku selama tiga priode ini dimulai 

dari pertanggal  1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 dapat dikatakan bahwa 

pelaksanaan tersebut berhasil. Hal ini dapat dilihat dari respon wajib pajak yang 

melakukan deklarasi harta dan membayar uang tebusan ke negara melalui 

program amnesti pajak. Berdasarkan dashboard amnesti pajak sampai dengan 

sabtu 1 April 2017, penyertaan harta yang dilaporkan dalam program amnesti 

pajak mencapai Rp4.866 triliun dengan komposisi deklarasi harta dalam negeri 

sebesar Rp3.687 triliun, deklarasi harta luar negeri  sebesar Rp1.032 dan repatriasi 

sebesar Rp147 triliun. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Uang Tebusan Dan Deklarasi Harta Tax Amnesty DalamTriliun 

Rupiah(Priode 1 Juli 2016-31 Maret 2017) 

Uang Tebusan Deklarasi harta 

Pembayaran Uang 

Tebusan 

114,2 Deklarasi Harta 

Dalam Negeri 

3,686,8 

Pembayaran 

Tunggakan Pajak  

18,8 Deklarasi Harta Luar 

Negeri  

1.031,7 

Pembayaran 

Pemeriksaan Pajak  

1,7 Repatriasi 147,1 

Total  134,8 Total  4.865,7 

Sumber:Direktorat Jendral Pajak  Dashboard Tax Amnesty (2017) 
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Berdasarkan dari tabel tersebut dapat dilihat keberhasilan amnesti pajak di 

Indonesia dimana uang tebusan yang diperoleh sampai dengan Rp114 triliun , 

pembayaran uang tunggakan sampai dengan Rp.189 triliun dan pembayaran 

pemeriksaan pajak sampai dengan Rp1,7 triliun, dari jumlah tersebut akan 

berdampak postif ke dalam penerimaan APBN negara. Hal ini terjadi karena wajib 

pajak merespon positif terhadap pelaksanaan kebijakan amnesti pajak dan 

dilandasi juga dengan sistem adminitrasi pajak yang telah banyak dilakukan 

pembaruan untuk mempermudah wajib pajak melakukan perpajakan.  

Pemerintah bersama Direktorat Jendral Pajak juga melakukan berbagai 

cara agar wajib pajak dapat ikut serta dalam melakukan kebijakan tax amnesty. 

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah seperti melakukan Sosialisasi, 

penyebaran tamplet, pemasangan Banner, dan juga pemasangan Baliho diberbagai 

tempat. Hasilnya kepatuhan wajib pajak atas pelaksanaan amnesti pajak 

berdampak positif. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 1.2  

Peserta Program Tax Amnesty (Priode 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017) 

Uraian Jumla Peserta Nilai Tebusan 

(Triliun) 

Harta 

Deklarasi 

(Triliun) 

WP Badan 234.588 15.30 680,56 

   UMKM 109.717 0.67 85,59 

   Non 

UMKM 

124.871 34.03 594,96 

WP Orang 

Pribadi 

731.395 98,98 4.185,96 

   UMKM 319.680 7,76 861,79 
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   Non 

UMKM 

411.715 91,21 3.323,32 

Total 965.983 114,27 4.865,67 

Sumber:Direktorat Jendral Pajak Dashboard Tax Amnesty (2017) 

Berdasarkan dari tabel 1.2. diatas jumlah wajib pajak yang melakukan 

pengampunan pajak berjumlah sebesar 965.983 peserta. Dari tabel tersebut dapat 

dilihat respon positif dari wajib pajak untuk melakukan pengampunan pajak. 

berdasarkan hal itu dapat dikatakan bahwa tujuan dari amnesti pajak untuk 

meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara berhasil. Dengan 

dilihat dari jumlah pembayaran pajak yang diterima dan jumlah wajib pajak yang 

melakukan kepatuhanya untuk melaporkan perpajakanya.meningkatnya wajib 

pajak melakukan kepatuhanya melalu penerapan pengampunan pajak maka 

meningkat pula wajib pajak yang melakukan pelaporan dan pembetulan surat 

pemberitahuan atas harta-hartanya. 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah cerminan diri wajib pajak  siapa wajib 

pajak akan terefleksi dalam wujud pelaporan anda dalam SPT yang disampaikan 

wajib pajak ke Kantor Direktorat Jendral Pajak dimana wajib pajak terdaftar 

(KKP Domisili). Jika wajib pajak melakukan manipulasi atau pembohongan 

dalam SPTnya maka wajib pajak tersebut sama halnya dengan membohongi 

dirinya sendiri. Dalam prakteknya wajib pajak yang melakukan pembohongan 

terhadap SPT akan dikenakan sanksi. Sanksi akan dikenakan lebih berat hal ini 

dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia mengunakan sistem self Assesment .  

sistem self Assesment adalah sistem dimana pemerintah memberikan 

kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan perpajakanya. Terkait dalam 
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melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakanya sendiri. 

sementara Direktorat Jendral Pajak hanya sebatas memberikan pelayanan, 

bimbingan/pengarahan, dan penegakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya tax amnesty pemerintah 

berharap wajib pajak dapat melakukan full self assesment system. Artinya apapun 

yang dilaporkan wajib pajak pengguna amnesti pajak dalam surat pernyataan harta 

(SPH)-nya akan disetujui dan akan mendapatkan surat pengampunan pajak 

(SKKP) dan setelah lepas dari tanggal waktu 31 maret 2017 maka barulah 

Aparatur Direktorat Jendral Pajak melakukan tugas dan fungsinya sebagai 

Penegak Hukum dan memintakan pertanggungjawaban atas hal-hal yang telah 

dilaksanakan wajib  pajak yang berada dilingkungan kerjanya masing-masing 

guna menjalankan perintah undang-undang dan memasukkan uang sebanyak-

sebanyaknya ke kas negara tanpa menabrak piranti undang-undnag yang 

melingkupi tugas dan haknya tersebut.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Noor Safrina dkk (2016) 

mengatakan bahwa tax amnesty akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat 

kenapa perlu adanya tax amnesty. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Alberto (2015) mengatakan  bahwa impilmintasi pengampunan pajak di 

Indonesia memilik peluang untuk berhasil dilaksanakan dengan jenis investigation 

amnesty yang juga telah sukses diterapkan dibeberapa negara lain.  

Dari uraian dan beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa amnesti pajak akan berhasil apabila diimbangi dengan 

reformasi adminitrasi sistem perpajakan untuk mempermudah wajib pajak 
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melaporkan perpajakanya dan dengan sistem hukum yang memadai. Pernyataan 

tersebut dapat dilihat dari perbedaan pelaksanaan tax amnesty tahun 1984 dengan 

pelaksanaan tax amnesty tahun 2016-2017, dimana amnesti pajak tidak berjalan 

dengan baik pada tahun 1984 hal ini karena pelaksanaan amnesty pajak tidak 

diimbangi dengan reformasi adminitrasi perpajakan. Berbeda dengna penerapan 

tax amnesty pada tahun 2016-2017  dimana reformasi pajak telah berjalan  dan 

pelaksanaan tax amnesty pun dapat dikatakan berhasil.  

 Berikut peneliti akan menampilkan jumlah penerimaan pengampunan 

pajak (Tax Amnesty) yang berjalan selama tiga priode di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan.  

Tabel 1.3 

Jumlah Penerimaan Pengampunan Pajak (Tax  Amnesty) Di KPP 

Pratama Pekanbaru Senapelan 

Priode Tahun Penerimaan Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty) 

01 July - 30 

September 

2016 Rp, 279.581.148.464 

01 Oktober – 

31 Desember 

2016 Rp, 33.596.284.692 

01 Januari – 32 

Maret 

2017 Rp, 36.219.917.561 

Jumlah          Rp, 349.397.350.717 

      Sumber: Data Olahan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2016 

 

Dari tabel 1.3. di atas dapat dilihat jumlah penerimaan yang didapat dari 

pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. jumlah tersebut menambah jumlah 

penerimaan di di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dimana jumlah penerimaan 

yang tercapai di di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2016 mencapai 

angka Rp, 1.101.128.127.677. yang pada tahun-tahun sebelumnya belum pernah 
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mencapai angka 1 Triluin. Pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak ini 

dilaksanakan selama tiga priode dan berakhir pada jumlah penerimaanya sebesar 

Rp, 349.397.350.717, dimana puncak penerimaan terbesar berada pada priode 

pertaman yaitu Rp,279.581.148.464 . Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak di di 

KPP Pratama Pekanbaru Senapelan secara sukarela ikut berpartisi dalam 

melaksankan kebijakan pengampunan pajak agar dapat mengahapus pajak 

terhutangnya dan terbebas dari sanksi-sanksi pajak terkait.  

Motivasi peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa 

besar peranan kebijakan pengampunan pajak dalam meningkatkan penerimaan 

Negara dan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan hartanya. Dimana 

pengampunan pajak telah memberikan keringanan seperti dihilangkanya sanksi-

sanksi yang berkaitan dengan perpajakan guna untuk menarik masyarakat atau 

wajib pajak melaporkan hartanya tanpa adanya sanksi yang diterima namun hanya 

dengan membayar uang tebusan dan peneliti juga ingin mengetahui apa tindakan 

pemerintah selanjutnya setelah berakhirnya penerapan pengampunan pajak di 

KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Oleh karna itu peneliti tertarik ingin meneliti 

bagaimana Implementasi, Implikasi serta Tindak lanjut kebijakan Pengampunan 

Pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan. 

Berdasrakan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dan rancangan penelitian dengan judul  “Tindak Lanjut 

Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dan Pelaporan Surat 
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Pemberitahuan (Spt) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kpp 

Pratama Pekanbaru Senapelan)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi, Implikasi dan 

Tindak lanjut penerapan pengampunan pajak (tax amnesty) dan Pelaporan surat 

pemberitahun (SPT) memilliki peran dalam meningkatkan penerimaan pajak di 

KKP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai melalui peroses 

penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka  tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaiaman implementasi penerapan kebijakan 

pengampunan pajak (tax amnesty) dan pelaporan surat pemberitahuan 

dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan. 

2. Untuk mengetahui bagaiamana implikasi penerapan kebijakan 

pengampunan pajak (tax amnesty) dan pelaporan surat pemberitahuan 

(SPT) dalam meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru 

Senapelan. 
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3. Untuk mengetahui bagiamana tindak lanjut pasca penerapan kebijakan 

pengampunan pajak (tax amnesty) dan surat pemberitahuan (SPT) dalam 

meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas batasan masalah diperlukan agar 

peneliti lebih fokus dalam pembahasan penelitian. adapun batasan masalah 

penelitian ini adalah peneliti hanya membahas pada kebijakan pengampunan pajak 

(tax amnesty) dan pelaporan SPT terhadap peningkatan penerimaan pajak dengan 

fokus utama adalah menelusuri dan menganalisis kebijakan pengampunan pajak 

dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan data informan dari wajib pajak dan 

petugas pajak, hal ini bertujuan untuk memperoleh pembahasan secara  lebih luas 

dalam penelitian ini. 

 

1.5 Kegunaan  Penelitian 

1. Untuk peneliti, penelitian ini dapat memberi informasi kepada 

peneliti yang berkaitan dengan penerapan tax amnesty dan 

pelaporan SPT terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kota 

Pekanbaru. 

2. Untuk Masyarakat, penelitian ini dapat menambah informasi 

mengenai penerapan tax amnesty dan surat pemberitahuan terhadap 

peningkatan penerimaan pajak di Kota Pekanbaru 
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3. Untuk Pemerintah, Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan berkaitan 

dengan kebijkaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan 

penerimaan negara dalam sektor pajak.  

4. Untuk Akademis, penelitian ini dapat menambah informasi 

pembelajaran, berkertaikan dengna tax amnesty dan pelaporan SPT 

terhadap peningkatan penerimaan pajak di Kota Pekanbaru 

5. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai acuan informasi kedepanya dan menemukan variabel-

variabel baru pada bidang penelitian perpajakan selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan 

memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh 

penulis, maka penulis membagi kedalam enam bab dengan sistematik sebagai 

berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab landasan teori yang berisikan teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian diantaranya tentang 
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pajak, penerimaan pajak, pengampunan pajak (tax 

amnesty) dan Surat Pemberitahuan (SPT), pandangan 

islam, tinjauan pustaka sebelumnya dan juga terdapat 

penelitian terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Membahas Meteodologi penelitian yang mencakup 

lokasi dan waktu penelitian, populasi, dan sampel, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

 BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang Tindak Lanjut kebijakan 

pengampunan pajak (tax amnesty) dan pelaporan Surat 

Pemberitahun (SPT) dalam meningkatkan penerimaan 

pajak. 

 BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan ringkasan dari hasil 

penelitian dan pembahasan, saran dan rekomendasi 

tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang 

akan datang terkait dengan masalah temuan pada 

penelitian ini. 


