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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan penghasilan utama Negara. dalam postur APBN 2017 

ditetapkan jumlah pendapatan Negara sebesar Rp. 1.750,3 triliun, Jumlah ini 

terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.489,9 triliun, penerimaan Negara 

bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 250 triliun, dan penerimaan hiba sebesar Rp 1,4 

triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa 

diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program amnesty 

pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru, sehingga penerimaan 

perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6 

% (www.kemenkeu.go.id). 

Definisi pajak berdasarkan Undang–Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pasal satu ayat satu bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang 

terutang oleh orang pribadi maupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dengan sumber penerimaan yang diperoleh Negara dari pemungutan pajak 

yang diterapkan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang 

berperan memungut serta mengatur sistem perpajakan yang ada di Indonesia 

memiliki banyak cara agar penerimaan Negara dari sektor pajak setiap tahunnya 

memperoleh peningkatan sehingga dapat menambah kas Negara serta memajukan 
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pembangunan Negara. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pada bulan juli 2016 adalah Tax Amnesty (pengampunan pajak). Tax Amnesty  ini 

diterapkan bagi setiap wajib pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan di 

KPP tempat wajib pajak terdaftar. Sesuai undang-undang Tax Amnesty nomor 11 

tahun 2016 pengertian tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang 

perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. 

Besarnya uang tebusan dihitung dengan cara mengalihkan tarif Tax Amnesty 

dengan dasar pengenaan uang tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung 

berdasarkan nilai harta bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan 

dalam SPT PPh terakhir. Setelah itu wajib pajak yang telah mengikuti Tax 

Amnesty memperoleh fasilitas berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai 

sanksi atministrasi perpajakan, penghapusan sanksi administrasi perpajakan 

berupa bunga atau denda, tidak dilakukan pemeriksaan pajak. 

Seperti dalam kasus yang penulis temui selama penulis melakukan kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). Penulis menemukan kasus yaitu, adanya wajib 

pajak (Bapak Sumanto) yang belum melaporkan hartanya dalam SPT tahunan, 

Bapak Sumanto adalah direktur disebuah perusahaan dagang bernama CV. ABC 

yang bergerak dalam menjual alat-alat tulis kantor dengan omzet masih kurang 

dari Rp. 4.800.000.000 per tahunnya. Harta yang belum dilaporkan oleh Bapak 

Sumanto adalah berupa dua unit mobil atas nama pribadi Bapak Sumanto tetapi 

dua unit mobil tersebut sebenarnya digunakan untuk kegiatan operasional 
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perusahaan CV. ABC. Pada dasarnya dua unit mobil tersebut belum dilaporkan 

sebagai aset baik dalam SPT orang pribadi Bapak Sumanto ataupun dalam SPT 

badan CV. ABC. Sehingga saat itu Bapak Sumanto mempunya dua alternatif 

sebaiknya dua unit mobil tersebut dilaporkan melalui tax amnesty oleh Bapak 

Sumanto atau oleh CV. ABC.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik dalam membahas laporan 

praktik kerja lapangan yang berjudu “PERBANDINGAN PENGAKUAN ASET 

PADA PELAKSANAAN TAX AMNESTY” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah : 

1. Bagaimana pelaporan SPT tahun 2015 pada Bapak Sumanto dan CV. ABC ? 

2. Bagaimana perbandingan perlakuan Tax Amnesty jika aset dilaporkan oleh 

Bapak Sumanto dengan aset dilaporkan oleh CV. ABC? 

3. Bagaimana Konsekuensi apabila aset dilaporkan oleh Bapak Sumanto atau 

dilaporkan pada CV. ABC? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis adalah : 

1. Menjelaskan pelaporan SPT tahun 2015 pada Bapak Sumanto dan CV. ABC. 

2. Menjelaskan perbandingan perlakuan Tax Amnesty jika aset dilaporkan oleh 

Bapak Sumanto dengan aset dilaporkan oleh CV. ABC? 
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3. Mengetahui konsekuensi apabila aset dilaporkan oleh Bapak Sumanto atau 

CV. ABC. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang ingin dicapai penulis adalah: 

1. Bagi Wajib Pajak : 

Wajib pajak diharap mengetahui atauran perpajakan seperti perlakuan serta tarif tax 

amnesty, karena hal tersebut akan menguntungkan wajib pajak seperti tarif mana 

yang dipilih lebih menguntungkan tetapi juga tidak boleh menyalahi aturan undang-

undang perpajakan yang berlaku. 

2. Bagi KKP Drs. Supriyanto : 

KKP Drs. Supriyanto diharapkan selalu bekerja dengan baik dalam melayani 

masyarakat kususnya Wajib Pajak yang terdaftar sebagai klien di kantor konsultan 

pajak Drs. Supriyanto. 

3. Bagi KPP tempat wajib pajak terdaftar : 

Penelitian ini dapat sebagai saran untuk KPP agar lebih gencar dalam 

mengawasi wajib pajak baik badan  maupun orang pribadi untuk mengikuti 

program Tax Amnesty, supaya pendapatan Negara dapat meningkat. 

4. Bagi penulis : 

Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang bagaimana cara mengikuti program Tax Amnesty dengan 

baik dan benar. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penjelasan 

yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Dalam sistematika 

penulisan terdapat lima bab, diantaranya: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang semua toeri yang berhubungan dengan penelitian kasus yang 

penulis temukan, sehingga teori ini digunakan untuk menjelaskan kasus yang 

ditemukan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

(PKL) 

Pada bab ini penulis memaparkan gambaran umum mengenai tempat praktik kerja 

lapangan serta dalam hal ini Kantor Konsultan Pajak Dr.Supriyanto dan metode 

penelitian. 

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN 

Berisi analisis dari hasil penelitian yang penulis temukan selama Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) dan pembahasan masalah. 

BAB V :PENUTUP 

Pada bab yang terakhir berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 

 


