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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada zaman kuno, pajak sebagai bentuk iuran rakyat kepada negara dikenal 

dengan nama upeti. Upeti tersebut berbentuk barang hasil kerja dan hasil bumi, seperti 

hasil panen, hasil perkebunan, hasil olahan rumah tangga, dan hasil karya. Kemudian, 

upeti tersebut diberikan kepada dewa,raja, kaisar, atau pemimpin tertinggi yang menjadi 

panutan pada masa itu. Upeti sifatnya wajib dari rakyat untuk penguasa. Suatu kerajaan 

yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar pasti akan meminta upeti untuk 

mendukung berjalannya sistem pemerintahan kerajaan tersebut. Meskipun, ukuran dan 

standar upeti yang harus diberikan selalu berubah-ubah dan berbeda-beda setiap orang 

pada waktu itu. (www.pajak.go.id) 

 

 Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Yang dimaksud 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung adalah rakyat yang membayar pajak tidak  

akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk 

kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 

Pengenaan pajak didasari pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. 

Misalnya, penghasilan 1 tahun dianggap sama dengan ahun sebelumnya sehingga pada 
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awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak karena pada stelsel ini penghasilan 

pada tahun tersebut sama dengan tahun sebelumnya, sehingga tidak perlu menunggu 

sampai tahun pajak berikutnya. Pengenaan pajak tersebut disebut sebgai stelsel anggapan 

(fictieve steles).  

Dalam pemungutan pajak di Indonesia sendiri terdapat 3 sistem yaitu Self 

assessment, Office assessment, dan With holding system. Sistem perpajakan di Indonesia 

semenjak  reformasi  perpajakan tahun 1983 telah menganut sistem Self assessment, Self 

assessment  sendiri merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi  wewenang  

kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan kemudian membayarkan pajaknya 

sendiri sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem 

perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika waib pajak memiliki kesadaran 

dan kepatuhan. Sistem Self assessment memiliki kelemahan yaitu dapat terjadi 

pengurangan nominal besarnya pajak itu sendiri, karena hanya mengandalkan kejujuran 

dari wajib pajak. Dari pengertian diatas penulis sedikit dapat menyimpulkan Self 

assessment memberikan kewajiban dan tanggung jawab yang lebih besar kepada setiap 

wajib pajak untuk melapor dan membayarkan pajaknya, dengan begitu fleksibelnya wajib 

pajak untuk menyetor dan membayar sendiri besaran pajaknya tentu terdapat konsekuensi 

jika wajib pajak telat atau tidak melapor, membayar pajak terhutangnya bisa berupa denda 

bunga, sanksi ,dll. Maka dari itu Self assessment secara  tidak  langsung mewajibkan wajib 

pajak untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan  perpajakan agar wajib pajak 

dapat melakukan kewajibannya dengan baikdan benar. 

Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah 

penerimaan dari sektor pajak, salah satunya pada tahun 2016 adanya program 
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pengampunan pajak atau  Tax Amnesty selain itu pemerintah juga memperbaharui sistem 

efektifitas perpajakan contohnya adanya e-filling untuk melaporkan SPT secara online, 

pemerintah juga harus lebih memperketat dalam mengawasi wajib pajak agar tidak 

menyalahgunakan sistem Self assessment seperti yang dilakukan Bapak Budi. Bapak Budi 

merupakan wajib pajak orang pribadi dengan usaha jasa perantara dan mendapat surat 

klarifikasi dari kantor pajak.  Surat klarifikasi tersebut berisi penilitian SPT tahunan pajak 

penghasilan yang telah dilaporkan bapak Budi dan setelah dianalisa oleh fiskus terdapat 

ketidakwajaran penghasilan yang bapak Budi telah laporkan. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka penulis akan membahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul 

“KONSEKUENSI SISTEM SELF ASSESSMENT PADA WAJIB PAJAK ORANG 

PRIBADI”   

                                                                                       

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana perilaku pajak Bapak Budi ? 

2. Bagaimana perilaku pajak seharusnya dilakukan oleh  Bapak Budi? 

3. Bagaimana kesesuaian pelaporan pajak yang dipraktekan oleh Bapak Budi dengan 

ketentuan perpajakan? 

4. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara praktek dengan ketentuan, apa potensi yang 

akan timbul? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan dari PKL ini adalah: 

1. Menjelaskan bagaimana perilaku pajak Bapak Budi. 

2. Menegetahui bagaimana perilaku pajak seharusnya dilakukan Bapak Budi. 

3. Mengetahui kesesuaian pelaporan pajak yang dipraktekan oleh Bapak Budi dengan 

ketentuan perpajakan. 

4. Mengetahui potensi yang akan timbul dari ketidaksesuaian antara praktek dengan 

ketentuan perpajakan. 

 

1.4 Manfaat Penulisan  

Penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

Bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, 

dan pengaplikasian ilmu yang telah didapat selama kuliah dan magang khususnya dalam 

bidang perpajakan.  

2. Bagi Pembaca 

Bermanfaat bagi pembaca untuk sarana informasi dalam menambah pengetahuan 

khususnya dalam bidang self assessment dan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak 

orang pribadi dan dapat digunakan sebagai acaun penilitian selanjutnya. 
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3. Bagi Pemerintah  

Memberikan informasi mengenai self assessment yang dilakukan oleh wajib pajak 

orang pribadi. 

 

1.5  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk  memberikan ilustrasi tentang 

pemabahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan PKL ini 

dibagi menjadi lima bab yaitu 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas mengenai semua teori yang berhubungan  dengan penelitian, 

sehingga teori ini akan digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pembahasan masalah 

yang akan dijabarkan. 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum tentang  Kantor 

Wilayah Jawa Tengah I dan metode penelitian. 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN  
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Dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


