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    BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan pembanguna di Indonesia dilakukan secara terus menerus dan 

berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta 

mewujudkan kemandirian bangsa. Untuk merealisasikan tujuan tersebut membutuhkan   

banyak biaya. Salah satu usaha yang ditempuh yaitu menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dari sudut pandang ekonomi,  pajak merupakan 

sumber penerimaan terbesar bagi negara yang digunakan semata-mata untuk 

kemakmuran rakyat dan kemajuan negara. Sehingga pajak dipandang sangat penting 

(Waluyo, 2013).   

Pajak berdasarkan undang-undang pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 dimaknai 

sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan kepada kas negara oleh orang pribadi maupun 

badan yang terutang dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan langsung dan dipergunakan oleh negara untuk membiayai 

keperluan-keperluan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.  

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assesment. Sistem ini 

merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung 

jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

melaporkan sendiri besar pajaknya yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Harapan agar sistem perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan 

adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2013). 
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Kebutuhan ekonomi Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dan 

membutuhkan adanya dana yang besar. Sedangkan disisi lain masih banyak harta 

Warga Negara Indonesia yang masih ditempatkan diluar wilayah negara Indonesia 

ataupun harta Warga Negara Indonesia yang berada didalam wilayah negara  Indonesia 

tetapi tidak dilaporkan didalam SPT, yang seharusnya dapat dimanfaatkan didalam 

negeri untuk meningkatkan penerimaan ekonomi nasional.  

Pemerintah menerapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk 

mendorong pengalihan harta dari luar negara kedalam wilayah negara Indonesia dan 

pengakuan harta yang belum dilaporkan dalam SPT, sekaligus memberikan jaminan 

keamanan bagi Warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan 

harta yang dimilikinya. Terobosan kebijakan pengampunan pajak atas pengalihan harta 

ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan 

kekayaan baik diluar ataupun didalam wilayah Negara Indonesia karena Indonesia 

segera memasuki era keterbukaan informasi termasuk automatic exchange of 

information. Selain itu tingkat kepatuhan perpajakan secara keseluruhan masih rendah 

sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal. 

Kebijakan pengampunan pajak tersebut dinamakan tax amnesty atau amnesti 

pajak. Tax amnesty adalah pengampunan pajak yang meliputi penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang 

perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan 

(www.pajak.go.id) 

PT. Kuhani Candamani merupakan salah satu klien pada sebuah Kantor 

Akuntan Publik (KAP) Edwin Suwandhy yang bergerak dalam bidang industri 

minuman ringan.  PT. Kuhani Candamani telah melaporkan Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT TAHUNAN) Badannya tepat waktu tetapi belum seluruhnya 
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mengungkap harta yang dimilikinya, maka dari itu PT. Kuhani Candamani ingin 

memanfaatkan program tax amnesty untuk menga kui seluruh harta yang dimilikinya.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengambil tema penulisan 

Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “ Pelaksanaan Tax Amnesty pada 

Badan Usaha  Studi  pada PT. Kuhani Candamani”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaporan harta, kewajiban dan ekuitas PT. Kuhani Candamani 

sebelum mengikuti tax amnesty ? 

2. Bagaimana seharusnya pelaporan harta, kewajiban dan ekuitas PT. Kuhani 

Candamani setelah mengikuti tax amnesty ? 

3. Bagaimana penghitungan uang tebusan dalam tax amnesty PT. Kuhani 

Candamani ? 

4. Apa fasilitas yang diperoleh PT. Kuhani Candamani dalam mengikuti  tax 

amnesty dan apa dampak jika PT. Kuhani Candamani tidak mengikuti tax 

amnesty? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan harta, kewajiban dan ekuitas PT. 

Kuhani Candamani sebelum mengikuti tax amnesty. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya pelaporan harta, kewajiban dan 

ekuitas PT. Kuhani Candamani setelah mengikuti tax amnesty. 

3. Untuk mengetahui bagaimana penghitungan uang tebusan dalam tax 

amnesty PT. Kuhani Candamani. 

4. Untuk mengetahui apa fasilitas yang diperoleh dalam mengikuti tax 

amnesty dan apa dampak jika PT. Kuhani Candamani tidak mengikuti tax 

amnesty. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :  

 

1. Bagi Wajib Pajak  

Penelitian ini bisa membantu atau sebagai masukan untuk PT. 

Kuhani Candamani lebih teliti dalam membuat pembukuan atau laporan 

keuangan perusahaan. Serta, kedepannya dapat melaporkan harta dan 

kewajiban perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga tidak 

akan terjadi kesalahan yang sama. 

 

2. Bagi Penulis  

Penelitian ini sebagai media untuk menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman mengenai kasus tax amnesty. 
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3. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat menjadi sumber baca, informasi, dan pembelajaran 

mengenai permasalahan tentang tax amnesty serta dapat dijadikan bahan 

refrensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik . 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Didalam sistematika penulisan ini, terdapat 5 bagian pembahasan yaitu terdiri 

dari :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubugan dengan penelitian dimana teori ini akan 

digunakan sebagai acuan dasar dan pedoman dalam membahas permasalahan yang akan 

dijabarkan. 

 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas secara singkat mengenai gambaran umum Kantor Akuntan Publik 

(KAP) Edwin Suwandy. Jl. Banteng Raya Utara No. 8 Semarang yang merupakan 

tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan metode penelitian. 
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BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil dan analisis atau pembahasan hasil dan permasalahan 

penelitian. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




