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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Untuk dapat 

berkembang, tentu saja negara membutuhkan pendanaan. Sumber pendanaan di 

Indonesia diperoleh dari berbagai sektor. Salah satu sumber pendanaan terbesar 

adalah pendanaan dari pemungutan pajak. Dalam tabel yang disajikan yaitu Tabel 

Realisasi APBN tahun 2012-2016,  terlihat bahwa penerimaan pajak dalam negeri 

merupakan sumber penerimaan dana terbesar untuk digunakan sebagai anggaran 

belanja Negara. 

Tabel 1.1.1 

Realisasi APBN (Triliun Rupiah) 2012-2016 

Uraian Tahun 

 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Penerimaan 1.338,1 1.502,0 1.667,1 1.793,6 1.882,5 

a. Pajak 980,5 

(73%) 

1.148,4 

(76%) 

1.280,4 

(76,8%) 

1.380 

(77%) 

1.546,7 

(82%) 

b. Bukan 

Pajak 

351,8 

(26%) 

349,2 

(23%) 

385,4 

(23,1%) 

380,3 

(21%) 

273,8 

(15%) 

c. Hibah 5,8  

(1%) 

4,5 

(1%) 

1,4 

(0,1%) 

33,3 

(2%) 

2,0 

(3%) 

2. Pengeluaran 1.491,4 1726,2 1.842,5 2.093,5 2.095,7 

3. Surplus 

(Defisit) 

(153,3) (224,2) (175,4) (299,9) (273,2) 

( Sumber: www.kemenkeu.go.id) 
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Menurut Prof dr. Rochmat Seomitro, SH (Mardiasmo, 2016) pajak  adalah 

kontribusi yang wajib dibayarkan kepada negara yang digunakan untuk sarana 

pembangunan negara yang dalam pelaksanaanya dapat dipaksakan karena adanya 

Undang-Undang yang mengatur, tetapi wajib pajak yang memberikan kontribusi 

tidak akan mendapat kontraprestasti secara langsung. Dewasa ini, tingkat 

kesadaran warga Negara Indonesia untuk membayar pajak tergolong rendah. 

Karena warga negara menganggap pembayaran pajak sebagai suatu beban 

tambahan. Sehingga banyak wajib pajak yang melakukan tindakan legal mauapun 

illegal untuk dapat menghemat pajak atau pun menghindar dari pajak. 

Dalam dunia perpajakan diperlukan adanya manajemen pajak yang baik 

bagi wajib pajak. Manajemen pajak ini adalah sarana untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah 

mungkin untuk tetap memperoleh laba yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996). 

Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penghematan pajak secara legal. Diluar dari 

konteks penghematan pajak secara legal, banyak juga ditemukan wajib pajak yang 

melakukan penghematan pajak dengan illegal. Berikut adalah beberapa faktor 

yang membuat wajib pajak melakukan penghematan pajak secara ilegal (Suandy, 

2003): 

a. Tax required to pay 

Yaitu penghematan pajak karena besarnya jumlah pajak yang harus 

dibayar oleh Wajib Pajak. 

b. Cost of bribe 

Yaitu Wajib Pajak yang melakukan penghematan pajak dengan cara 

menyuap fiskus, jadi semakin kecil biaya untuk menyuap semakin 

besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran. 

c. Probability of detection 

Yaitu penghematan pajak dengan illegal yang dikarenakan kecilnya 

deteksi terhadap suatu pelanggaran. Semakin kecil kemungkinan 

pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib 

Pajak untuk melakukan pelanggaran. 



 
 

d. Size of penalty 

Faktor dari sanksi yang diberikan untuk sebuah pelanggaran. Semakin 

ringan sanksi yang diberikan maka akan semakin besar juga Wajib 

Pajak untuk melakukan pelanggaran. 

 Banyak usaha pemerintah untuk dapat mengurangi pelanggaran yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak. Usaha pemerintah ini bertujuan agar jumlah 

penerimaan pajak dapat terus meningkat. Seperti beberapa program yang telah 

diterapkan oleh pemerintah,  pada tahun 2015, saat dikeluarkannya PMK 91 tahun 

2015 yaitu penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Peraturan yang 

dikeluarkan belum begitu membawa dampak yang signifikan. Kemudian pada 

tahun 2016 pemerintah mengeluarkan program terbaru bagi Wajib Pajak yang 

sangat digencarkan yaitu Pengampunan Pajak atau yang juga dikenal sebagai Tax 

Amnesty. Tujuan dari pengampunan pajak ini selain untuk meningkatkan 

pendapatan Negara, juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 Praktik pengampunan pajak di Indonesia sebenarnya sudah pernah 

dilaksanakan. Pengampunan Pajak yang pertama yaitu dilaksanakan pada tahun 

1964 dengan dasar Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 Tentang Peraturan 

Pengampunan Pajak pada tanggal 9 September 1964. Kebutuhan dana yang besar 

untuk kepentingan Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta 

Berencana menjadi dasar pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak yang 

pertama. Praktik pengampunan pajak yang kedua dilaksanakan pada 18 April 

1984 yang didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 yang 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 dengan 

dilatarbelakangi atas adanya perubahan system pemungutan perpajakan dari 

official assessment menjadi self assessment. 

 Beberapa negara di dunia juga melakukan hal serupa untuk dapat 

meningkatkan penerimaan pajak. Ada negara yang sangat berhasil dalam 

menerapkan program pengampunan pajak namun ada juga negara yang gagal 



 
 

dalam menerapkan program ini. Berikut adalah beberapa negara yang menerapkan 

praktik pengampunan pajak dan juga implementasi program pengampunan pajak: 

Tabel 1.1.2 

Pengampunan Pajak di Beberapa Negara 

Negara Sasaran Durasi Bentuk/Intens

if 

Tindak Lanjut 

(Program) 

Implikasi 

India 

(1997) 

OP 

Badan 

214 

Hari 

 Penghapus

an Sanksi 

Adm 

 Pengenaan 

tariff 30% 

dari nilai 

perolehan 

- Menekankan 

manfaat dari 

pembayaran 

pajak 

- Law 

enforcement 

ditingkatkan 

Penerimaan 

pajak 

meningkat 3x 

Argentin

a (1987, 

1995) 

Investor 

local & 

asing 

  Membebas

akan pajak 

dari 

penghasila

n yang 

sebelumny

a tidak 

dibayar 

 Tidak ada 

penuntutan 

- Implementasi 

Law 

Enforcement 

lemah 

- Dana 

pendamping 

yang 

memberatkan 

Gagal 

Karena 

masyarkat 

tidak 

memanfaatkan 

dan menunggu 

kebijakan yang 

lebih 

menguntungka

n 

Irlandia 

(1998) 

 + 300 

hari 

 Pembebasa

n sanksi 

bunga dan 

tututan 

pidana, 

perdata 

- Publikasi 

Pengampuna

n Pajak 

pertama dan 

terakhir 

-  Tingginya 

Law 

Penerimaan 

pajak lebih 

besar 15x dari 

estimasi 



 
 

enforcement 

- Menambah 

auditor pajak  

Afrika 

Selatan 

(1995, 

1996, 

2003) 

OP   Aset yang 

dibawa ke 

Afrika 

Selatan 

dikenakan 

tariff 50% 

lebih 

rendah 

dibanding 

jika asset 

tetap di LN 

 Bebas 

tuntutan 

pidana 

 Asset di 

DN diberi 

penghapus

an 20% 

dari pokok 

pajak dan 

bunga yang 

harus 

dibayar 

- Dikaitkan 

dengan 

system 

pengawasan 

Berhasil 

meningkatkan 

penerimaan 

pajak 

( Sumber: Muttaqin, 2013) 

 Dewasa ini antusiasme masyarakat untuk mengikuti TA tergolong masih 

sedikit dibandingkan dengan jumlah wajib pajak seluruh Indonesia. Namun 

program pemerintah kali ini untuk pengampunan pajak bisa dikatakan berhasil 



 
 

karena dari beberapa negara yang membuat program serupa dengan Pengampunan 

Pajak, Indonesia memiliki pengikut dengan jumlah yang cukup tingi. Berikut 

adalah data Wajiib Pajak yang mengikuti prosedur Pengampunan Pajak. 

Tabel 1.1.3 

Data Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak Periode I dan II 

Wilayah Jumlah WAJIB PAJAK Jumlah Tebusan (Rp) 

Jawa (tanpa DKI) 144.517 29,03 trilliun 

DKI 134.511 51,58 trilliun 

Sumatera 65.185 7,86 trilliun 

Kalimantan 17.983 2,11 trilliun 

Bali,Nusteng, Papua, Maluku 17.236 1,35 trilliun 

( Sumber: www.metrotvnews.com ) 

Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat yang 

notabene adalah wajib pajak menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan 

segala bentuk harta dan posisi keuangan yang sebelumnya belum dilaporkan agar 

terhindar dari pemeriksaan.  Hal ini membawa dampak yang baik bagi pemasukan 

negara, atas laporan dari para wajib pajak. Sehingga program ini tentu saja 

menguntungkan dua belah pihak yaitu pihak wajib pajak dan juga negara. 

 Dengan berakhirnya Pengampunan Pajak periode I,II dan III maka 

pemerintah mulai mencanangkan program penyuluhan untuk para wajib pajak 

agar dapat melaporkan SPT paska Tax Amnesty dengan baik. IPM Consultant 

merupakan instansi yang melayani klien untuk dapat mengikuti program Tax 

Amnesty. Wajib pajak yang akan menjadi objek untuk pelaporan penulis adalah 

wajib pajak badan yang notabene adalah klien dari IPM Consultant. Untuk 

selanjutnya klien tersebut akan disebut PT VV.PT VV ini merupakan wajib pajak 

badan yang mengikuti program Pengampunan Pajak pada periode ke II yang 

berakhir pada bulan Desember 2016. PT ini mempunyai kompesasi kerugian dan 

juga kompensasi PPN Lebih Bayar sebelum mengikuti Pengampunan Pajak. Atas 

dasar temuan data inilah penulis akan membahas pengaruh yang dialami oleh PT 

http://www.metrotvnews.com/


 
 

VV sebelum dan setelah mengikuti Pengampunan Pajak dan melihat bagaimana 

hasil atas simulasi dengan perbandingan apabila melakukan pembetulan SPT 

dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Perbandingan Atara 

Pengampunan Pajak dan Pembetulan SPT Atas Harta Belum Terlapor serta 

Pengaruhnya Terhadap Kompensasi Kerugian dan Lebih Bayar PPN”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis yaitu: 

1. Seperti apa perbandingan pelaporan Pengampunan Pajak dengan 

Pembetulan SPT untuk mengungkap harta yang belum terlapor? 

2. Bagaimana perlakuan program Pengampunan Pajak dan Pembetulan SPT 

terhadap PT VV yang memiliki kompensasi kerugian? 

3. Bagaimana perlakuan program Pengampunan Pajak dan Pembetulan SPT 

terhadap PT VV yang memiliki kompensasi lebih bayar pada PPN? 

4. Bagaimana pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PT VV 

sebelum dan sesudah mengikuti program Pengampunan Pajak? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai penulis atas penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perbandingan hasil pengungkapan harta yang belum 

terlapor dengan mengikuti program Pengampunan Pajak dan 

melakukan Pembetulan SPT. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana perlakuan pajak atas PT VV yang 

memiliki kompensasi kerugian sebelum dan sesudah mengikuti 

Program Pengampunan Pajak dan melakukan Pembetulan SPT. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pengampunan Pajak dan 

Pembetulan SPT atas adanya Lebih Bayar PPN pada PT VV. 



 
 

4. Untuk menjelaskan bagaimana pelaporan SPT Tahunan PT VV 

sebelum mengikuti program Pengampunan Pajak dan sesudah 

mengikuti program Pengampunan Pajak. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diharapkan dapat terpenuhi dari penulisan tugas akhir ini 

yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur kemampuan penulis dalam 

mendalami ilmu yang terlah diperoleh selama masa perkuliahan, serta 

membuka wawasan pengetahuan yang baru tentang permasalahan 

dalam dunia perpajakan terutama dalam bidang pengampunan pajak 

dan juga sebagai salah satu langkah untuk belajar lebih tanggap 

terhadap isu-isu pajak yang terus berkembang. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan tentang beberapa 

isu yang terjadi dalam program pengampunan pajak serta pembetulan 

SPT dan juga dapat menjadi jembatan bagi mahasiswa-mahasiswi 

untuk lebih mengerti tentang pelaksanaan pengampunan pajak dan hal 

lain seperti pelaksanaan Pembetulan SPT. 

3. Bagi Wajib Pajak 

Sebagai dasar bagi wajib pajak untuk mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan Pembetulan SPT dan Pengampunan Pajak serta agar 

lebih paham terhadap hal-hal yang terjadi dalam pelaksanaan 

Pengampunan Pajak di Indonesia. 

 

 

 



 
 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diberikan oleh penulis sebagai gambaran  

mengenai laporan praktik kerja lapangan disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaaat penulisan serta sistematika penulisan dalam tugas akhir ini. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang sesuai dengan 

rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dan akan digunakan untuk 

dasar pembahasan dari penelitian untuk tugas akhir ini. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PKL DAN METODE 

PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari sejarah 

berdirinya, struktur organisasinya, pelaksanaan dasar kerja dari IPM 

Consultant. Serta menjelaskan metode yang digunakan dalam menyusun 

laporan praktik kerja lapangan ini. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis dari rumusan masalah 

yang telah dituliskan. 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan tentang hasil analisis yang dirangkum dalam kesimpulan 

akhir dan juga saran. 

 

 


