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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia telah mengalami perkembangan baik dalam bidang pendidikan, 

ekonomi, infrastruktur negara, dan bidang lainnya, khususnya peningkatan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2018 mencapai 5,17% (Kemenkeu, 2018). 

Dengan ekonomi yang terus maju dan membaik Indonesia dapat semakin berkembang 

dengan melakukan perbaikan infrastruktur sehingga dapat mensejahterakan masyarakatnya. 

Kemajuan ekonomi di Indonesia dapat ditinjau dari penerimaan negara. Selama tahun 2018 

penerimaan negara mengalami pertumbuhan hingga 20%  (Kemenkeu, 2018), dan instrument 

penerimaan negara yang paling penting adalah dari sektor perpajakan karena merupakan 

penghasilan yang terbesar.  

Penerimaan pajak telah mencapai 91% atau Rp1.339 triliun dari target Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang dinyatakan oleh Mentri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers tentang Realisasi APBN di Jakarta 

Pusat. Sedangkan berdasarkan Undang Undang No. 28 tahun 2007 pajak memiliki pengertian 

sebagai pungutan wajib yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dari pemerintah 

kepada masyarakat yang dampaknya tidak akan dirasakan secara langsung karena penerimaan 

pajak berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan negara Indonesia (RI, 

Undang-Undang no 28 tahun 2009). 

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menggenjot penerimaan pajak adalah 

dengan diadakannya pengampunan pajak atau Tax Amnesty. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2016 tentang Tax Amnesty, amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang dari penghasilan yang tidak dilaporkan serta tidak dikenai sanksi dengan 

cara mengungkapkan harta dan penghasilan lalu membayar uang tebusan sesuai ketentuan 

undang-undang (Suharno, 2016). Tax Amnesty telah terlaksana sejak tanggal 1 Juli 2016 

hingga 31 Maret 2017, terdiri dari 3 periode yang memiliki ketentuan masing masing. Alasan 

diadakannya Tax Amnesty hingga tiga periode adalah agar wajib pajak (WP) dapat 

memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah sebaik mungkin, sehingga WP tidak perlu 
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cemas dengan pemeriksaan pajak dan sanksi serta denda atas harta dan penghasilan yang 

belum dilaporkan (Wulandari, 2016).  

Namun pelaksanaan Tax Amnesty ini menciptakan pro dan kontra di masyarakat. 

Ditinjau dari sisi kontra karena pemerintah memberikan pengampunan pajak kepada WP 

yang tidak patuh hanya dengan membayar uang tebusan, lalu apakah perlakuan tersebut dapat 

dikatakan adil jika dibandingkan dengan WP yang selalu patuh membayar pajak. Sedangkan 

kepatuhan itu sendiri dipengaruhi oleh salah satu sistem perpajakan di Indonesia yaitu sistem 

self assestment dimana WP harus menghitung, membayar dan melapor kewajiban 

perpajaknya secara mandiri (Rizal, 2016). Jika ditinjau dari sisi pro atau setuju, pengampunan 

pajak ini dapat memicu kembalinya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak, karena 

mereka akan melaporkan harta yang belum dilaporkan pada saat Tax Amnesty dengan 

harapan agar tahun depan dan seterusnya WP tersebut dapat kembali patuh untuk melapor 

pajak secara benar dan menarik WP baru untuk membayar pajak (Rizal, 2016). Uang tebusan 

ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara dalam bentuk uang segar sehingga 

pemerintah Indonesia dapat segera memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak seperti 

hutang negara yang sudah jatuh tempo dan harus segera ditindaklanjut. Disamping adanya 

pro dan kontra terhadap Tax Amnesty, program yang telah dilaksanakan tersebut tergolong 

berhasil dan paling sukses dalam sejarah dunia yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) dalam pidato RAPBN-2018 (Setyowati, 2017).  

Setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki target Tax Amnesty yang harus 

dicapai. Untuk daerah Semarang khususnya di KPP Pratama Candisari Semarang, target yang 

telah ditetapkan tercapai bahkan jauh melebihi target. KPP tersebut juga mendapatkan 

penghargaan dalam lingkup Jawa Tengah I dan nasional sebagai KPP terbaik yang telah 

melaksanakan sosialisasi paling banyak tentang Tax Amnesty yaitu sebanyak 106 kali 

sosialisasi. Kesuksesan  Tax Amnesty ini menghasilkan pengaruh yang dapat menguntungkan 

negara baik dari sektor peningkatan penerimaan negara maupun tingkat kepatuhan WP utuk 

melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaksanaan program Tax Amnesty menyebabkan 

perubahan dan berdampak pada perbedaan kondisi tingkat kepatuhan WP serta penerimaan 

pajak pada saat sebelum dan sesudah dilaksanakan program pengampunan pajak ini, hal 

tersebut akan dianalisis seberapa besar perubahan yang terjadi akibat pelaksanaan Tax 

Amnesty dengan mengambil sampel di salah satu KPP di Semarang yaitu KPP Pratama 

Candisari. Dengan latar belakang tersebut, penulis akan menjadikannya sebagai dasar 

penelitian dan pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Dampak Tax 
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Amnesty pada Tingkat Pelaporan SPT dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama 

Semarang Candisari”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan-permasahalan 

yang perlu di bahas yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil program Tax Amnesty 2016 di KPP Pratama Semarang 

Candisari? 

2. Bagaimana perubahan jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT dan penerimaan 

pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty di KPP Pratama Semarang Candisari? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui hasil Tax Amnesty 2016 yang telah dilaksanakan oleh KPP 

Pratama Semarang Candisari berdasarkan penerimaan uang tebusan dan total 

peserta. 

2. Untuk mengetahui perubahan jumlah Wajib Pajak yang melapor SPT dan 

penerimaan pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty di KPP Pratama Semarang 

Candisari. 

 

1.4 Manfaat  

Harapan penulis supaya penelitian ini dapat bermanfaat untuk : 

1. Bagi Penulis  

Dapat menambah wawasan yang lebih luas seputar perpajakan, khususnya 

tentang tax amnesty dan pengaruhnya, meningkatkan kemampuan dan keterampilan 

menulis, mengolah data ilmiah serta mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan 

selama perkuliahan.  
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2. Bagi Pembaca 

Agar pembaca dapat mengetahui informasi terkini dan pengaruh yang sangat 

banyak dari pelaksanaan Tax Amnesty terutama di KPP Pratama Semarang Candisari. 

Serta menambah wawasan tentang berapa jumlah WP yang melapor SPT dan jumlah 

WP yang terdaftar. Sehingga pembaca dapat paham manfaat program tax amnesty.  

3. Bagi Wajib Pajak (WP) 

Agar WP yang telah melakukan tax amnesty sadar betul akan pengaruh nyata 

yang signifikan dari tax amnesty yang dapat menguntungkan WP serta negara 

Indonesia dan dapat terus memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar serta 

jujur.  

4. Bagi KPP Pratama Semarang Candisari 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu KPP Pratama Semarang Candisari 

dalam pemublikasian hasil kesuksesan dari tax amesty 2016 yang telah dilaksanakan 

mengenai berapa wajib pajak yang mengikuti, berapa jumlah uang tebusan yang telah 

didapat, serta mengetahui peningkatan dalam pelaporab SPT dan pendapatan pajak di  

KPP Pratama Semarang Candisari sebelum dan sesudah tax amnesty.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan dari 

penelitian seputar pelaksanaan tax amnesty serta manfaat laporan ini disusun 

bagi beberapa pihak.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori mendasar yang berkaitan dengan penelitian laporan. 

Teori yang diambil berdasarkan peraturan resmi perpajakan di Indonesia dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Teori ini dapat membantu dalam pemecahan 

masalah, pencarian solusi dan penarikan kesimpulan dalam penelitian. 
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BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Berisi tentang struktur organisasi dan pembagian tugas dari KPP 

Pratama Candisari serta sejarah singkat, metode pengumpulan dan analisis 

data untuk menyelesaikan penelitian ini.  

BAB IV  PEMBAHASAN 

Menjelaskan penyelesaian secara rinci dari rumusan masalah. 

Membahas persoalan satu per satu secara runtut berdasarkan data yang penulis 

telah dapatkan dari KPP Pratama Semarang Candisari serta data yang telah 

diolah penulis.  

BAB V   KESIMPULAN 

Bab kelima merupakan bab terakhir dimana menjelaskan kesimpulan 

dan saran dari penelitian dan penyusunan laporan.  

 

  


