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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peran masyarakat sangat penting dalam suatu penerimaan negara 

terutama dari sektor pajak. Sumbangsih pajak terhadap penerimaan negara 

mencapai kurang lebih 75%. Dari pendapatan ini digunakan oleh pemerintah 

dalam membiayai pembangunan insfrastruktur, sosial, dan ekonomi. 

Kebutuhan negara yang setiap tahunnya selalu meningkat, 

mendorongpemerintah meningkatkan lagi penerimaan negara terutama dari 

sektor pajak. Sehingga perlu adanya penyesuaian undang-undang dan 

peraturan-peraturanperpajakanterhadap kondisi masyarakat di Indonesia. 

Pada tanggal 1 Juli 2016, pemerintah telah mengesahkan Undang-

Undang Pengampunan Pajak. Menurut pasal 1 UU No 11 Tahun 2016  yaitu 

tentang pengampunan pajak, Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana 

dibidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan hanya membayar 

uang tebusan. Tujuan dari undang-undang ini adalahpengakuan harta milik 

wajib pajak orang pribadi (OP) dan wajib pajak badan yang belum 

dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

(Deklarasi) dan pengalihan harta wajib pajak yang masih berada diluar 

negeri agar di bawa kembali kedalam negeri dan/atau digunakan dalam 
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kegiatan ekonomi dalam negeri dan/atau diinvestasikan didalam negeri 

(Repatriasi). Tujuan lainnya adalahmeningkatkan kesadaraan masyarakat 

agar menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku 

dengan lebih baik lagi serta meningkatkan lagi jumlah wajib pajak. Dilihat 

dari tujuannya tersebut, program ini akan meningkatkan penerimaan negara 

dari sektor pajak dalam jangka pendeknya dan akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakkan untuk 

jangka panjangnya. 

Pada tahun 2018 telah disepakati bersama tentang kebijakan 

keterbukaan informasi perpajakan dan perbankan antarnegara. Automatic 

Exchange Of Information (AEOI) adalah sistem yang akan memudahkan 

Negara dalam mengamati aset warga Negaranya yang berada diluar negeri. 

Sistem ini memungkinkan pertukaran data perbankan serta pajak 

antarnegara. Sehingga Wajib Pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan 

asetnya yang berada di luar negeri (Damayanti, 2016). Dari kebijakan 

tersebut akan sangat membantupemerintah dalam mensukseskan program 

pengampunan pajak. Tax Amnesty adalah jalan bagi Indonesia untuk 

memulai sistem perpajakan yang baru. 

Dalam pengakuan harta (aset) milik wajib pajak pada program tax 

amnesty, wajib pajak juga diperbolehkan untuk mengakui hutang (liabilitas)  

terkait perolehan aset tersebut. Hutangyang digunakan dalam perolehan aset 

dapat digunakan sebagai pengurang. Hal ini membuat dasar pengenaan uang 

tebusan akan lebih kecil sehingga uang tebusan akan kecil. Apabila nilai aset 
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tidak diketahui, wajib pajak diperbolehkan untuk menaksirkan sendiri nilai 

aset tersebut.  

Kemudian setelah mengikuti program tax amnesty, wajib pajak akan 

mencatat harta tax amnesty dalam laporan keuangannya. Dalam kasus ini 

akan timbul masalah terutama bagi wajib pajak badan.Aset serta liabilitas 

yang berkaitan dengan perolehan harta tax amnesty akan berpengaruh 

terhadap laporan keuangan komersial. Khususnya untuk sumber perolehan 

asettax amnesty yang diakui dalam kelompok tambahan modal disetor 

dibagian equitas. Sehingga dibutuhkan peraturan baru untuk mendukung 

program tax amnesty dalam penyesuain terhadap laporan keuangan 

komersial.Pada tanggal 14 September 2016 Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan 

Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 70 (ED PSAK 70) 

menjadi PSAK 70 : Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak. 

Dengan PSAK 70 ini, wajib pajak badan akan lebih mudah dalam 

pembuatan laporan keuangan komersialnya. 

CV. STY merupakan salah satu klien dari KKP Pelita tempat dimana 

penulis melakukanPraktek Kerja Lapangan (PKL). Badan usaha yang 

bergerak pada bidang industri perdagangan besar sektor kayu ini 

menjalankan usahanya di wilayah Demak. Kegiatan usaha yang sudah 

dijalankan sejak lama menjadikan CV. STY salah satu industri besar 

dibidangnya. Dalam kegiatan jual belinya, CV. STY menawarkan kayu log 
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dan kayu rajangan, sehingga industri ini menjadi salah satu distributor dalam 

memenuhi kebutuhan kayu nasional. 

CV. STY adalah wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Tetapi masih ada aset yang belum 

dilaporkan pada SPT Tahunan 2015, sehingga dengan adanya program dari 

pemerintah yaitu tax amnesty maka CV. STY memanfaatkan program 

tersebut agar mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak terhutang. 

Adanya perbedaan pencatatan dan perlakuan terkait sumber perolehan 

aset tax amnesty. sehingga peneliti bermaksud melakukan penelitian yang 

diberi judul PELAPORAN ASET PRA DAN PASCA TAX AMNESTY. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana daftaraset, liabilitas serta equitas CV. STY sebelum mengikuti 

tax amnesty? 

2. Bagaimana pelaporan aset  CV. STY saat mengikuti tax amnesty? 

3. Bagaimana pengaruh aset tax amnesty terhadap laporan keuangan 

komersialdanpelaporan SPT Tahunan pasca tax amnesty? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan aset, liabilitasserta equitas CV. 

STY sebelum mengikuti tax amnesty. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan aset CV. STY saat mengikuti tax 

amnesty. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhasettax amnesty pada laporan 

keuangan komersial dan pelaporan SPT Tahunan pasca tax amnesty. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah dan memperluas wawasan bagi penulis tentang materi 

yang dibahas. 

2. Bagi Pembaca 

Sebagai referensi dan menambah informasi kepada penulis berikutnya 

yang berhubungan dengan masalah yang terkait. 

3. Bagi Wajib Pajak 

Menambah wawasan Wajib Pajak dalam pelaporan harta pasca tax 

amnesty. 

4. Bagi Kantor Konsultan Pelita 

Sebagai pengalaman baru dalam menghadapi kasus-kasus mendatang 

yang berkaitan dengan program tax amnesty. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Supaya dapat memberikan ilustrasi pembahasan penelitian, penulis menyusun 

Sistematika Pembahasan penelitian sebagai berikut: 

 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan serta sistematika pembahasan dalam 

penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian dimana teori ini 

akan dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam 

pembahasan permasalahan yang akan dijabarkan. 

BAB III` :  GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL DAN 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas singkat mengenai gambaran 

umum Kantor Konsultan Pelita sebagai tempat 

Praktek Kerja Lapangan dan metode penelitian. 

 

 BAB IV : HASIL PEMBAHASAN 

  Bab ini berisikan tentang pembahasan masalah 

penelitian. 
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 BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran 

berdasarkan hasil dari penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


