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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011) “Pajak

adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan Negara. Di

Indonesia, setidaknya pajak memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti sumbangan

pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan

lain (non pajak). Tidak sedikit fasilitas-fasilitas umum Negara yang dibiayai dari

pajak, sehingga jika penerimaan pajak kurang maksimal dikhawatirkan dapat

mempersulit pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran Negara.

Tax Amnesty merupakan program yang diterbikan oleh Menteri Keuangan

sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016. Pada

tahun 2016 Menteri Keuangan bertujuan untuk meningkatan pendapatan Negara

dari sektor perpajakan dengan itu Menteri Keuangan menerbitkan program tax

amnesty (pengampunan pajak) sesuai dengan Pelaksanaan Undang - Undang

Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Diterbitkannya progam Tax Amnesty dikarenakan pendapatan negara dari

sector pajak tidak mencapai target. Pemerintah hal ini jika didukung dengan

pengetauan bahwa banyak wajib pajak yang memiliki harta yang berada diluar
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negeri dan tidak melaporkannya dalam SPT Tahunan. Hal-hal inilah yang melatar

belakangi pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru yang diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan Negara. Peraturan baru ini juga bertujuan untuk

mengingkatkan pertumbuhan perekonomian dalam negeri.

Dengan terbitnya tax amnesty Direktur Jendral Pajak mengajak Wajib Pajak

untuk melaporkan harta dan utang yang belum dilaporkan pada SPT tahun 2015.

Dengan dilaporkannya harta dan utang Direktur Jendral Pajak menetapkan

pengenaan tarif yang belum dilaporkan kepada wajib pajak berdasarkan dengan

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Berdasarkan pengalaman penulis dalam PKL di KKP DRS S terdapat klien wajib

pajak yang memanfaatkan program tax amnesty untuk mendapatkan

pengampunan pajak terhadap harta dan utang yang tidak dilaporkan maupun

untuk menghindari sanksi denda administrasi maupun pemeriksaan. Dengan

menggunakan study kasus pada wajib pajak orang pribadi (FITKIAH) yang

menjadi salah satu wajib pajak yang mengikuti tax amnesty, penulis tertarik untuk

membahas penelitian / tugas akhir mengenai keikutsertaan wajib pajak orang

pribadi (FITKIAH) dalam mengikuti program pengampunan pajak .

Bedasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengambil topik

pembahasan sebagai laporan Tugas Akhir, dengan judul

“PENERAPAN TAX AMNESTY PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

YANG MEMILIKI USAHA ”
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1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Kondisi apa yang melatarbelakangi keikutsertaan wajib pajak orang

pribadi (FITKIAH) dalam mengikuti tax amnesty?

2. Bagaimana pelaksanaan Tax Amnesty pada wajib pajak orang pribadi

(FITKIAH)?

3. Apa manfaat keikutsertaan Tax Amnesty bagi wajib pajak orang pribadi

(FITKIAH)?

1.3 Tujuan Pemulisan

Melalui penelitian ini penulis memiliki tujuan, diantaranya:

1. Mengetahui apa yang melatarbelakangi keikutsertaan wajib pajak orang

pribadi (FITKIAH) dalam mengikuti Tax Amnesty ?

2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Tax Amnesty pada wajib pajak orang

pribadi (FITKIAH) ?

3. Mengetahui manfaat atas keikutsertaan Tax Amnesty bagi wajib pajak

orang pribadi (FITKIAH)?

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis :

Sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan pelaksanaan

pengampunan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
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perpajakan yang berlaku, serta sebagai bahan pertimbangan antara teori

yang di dapat selama masa perkuliahan di kampus dan pada saat kuliah

kerja praktik di lapangan.

2. Bagi Program Diploma Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata :

Sebagai sumber refrensi dan sarana informasi bagi Universitas Katolik

Soegijapranata pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis jurusan Perpajakan, untuk mengetahui bagaimana

pelaksanaan tax amnesty dan manfaat yang di dapat.

3. Bagi perusahaan:

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi peluang apa saja

yang bisa didapat atas keikutsertaan dalam pengampunan pajak (Tax

Amnesty).

4. Bagi pihak lain:

Sebagai sarana informasi dan refrensi khususnya tentang program

maupun kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama

program pengampunan pajak (Tax Amnesty).

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman mengenai Tugas Akhir ini, maka perlu

disampaikan sistematika penulisan. Sistematika penulisan adalah gambaran
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umum yang akan diuraikan dalam Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan

dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang Latar

Belakang , perumusan masalah, tujuan

penulisan, manfaat penulisan serta

sistematika penulisan dalam penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi tentang teori-teori

yang berhubungan dengan penelitian

sehingga teori  ini akan digunakan sebagai

dasar, informasi pendukung dalam

pembahasan masalah yang akan dijelaskan

pada bab IV.

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Sejarah

singkat KKP DRS.S , Struktur Organisasi ,
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Pokok Tugas dan Kewajiban setiap bagian

, metode penelitian, metode analisis.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Berisi tentang analisis hasil penelitian dan

pembahasan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang rangkuman yang telah

di tulis dalam BAB IV.
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