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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Negara Indonesia masih termasuk dalam negara berkembang dalam bidang ekonomi 

dan pembangunannya. Pembangunan negara didapat dari pemasukan, salah satunya adalah 

pajak. Pajak mempunyai peran penting dalam kontribusi dan menghasilkan pendapatan pada 

sebuah negara untuk menjadikan negara tersebut menjadi negara maju. 

Pajak adalah Sumbangan masyarakat ke negara berdasarkan UU yang bersifat 

memaksa dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung ditujukan untuk 

membayar pengeluaran umum  (Mardiasmo, 2013). Tidak dipungkiri lagi dari  pajak 

berkontribusi terbesar pada pemasukan dana APBN tahun 2016 yaitu Rp 1.546,7 Triliun atau 

85% dari total pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). 

                                       Tabel 1.1 

                                 Data APBN 2016 

Uraian 

 

Angka dalam Triliun Rupiah 

A. Pendapatan Negara 1.822,5 

I. Pendapatan Dalam Negeri 

1. Penerimaan Perpajakan 

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

1820,5 

1546,7 

273,8 

     II.    Penerimaan Hibah 2,0 

B. Belanja Negara 2.095,7 

I. Belanja Pemerintah Pusat 

1. Belanja Kementrian Lembaga 

2. Belanja Non Kementrian Lembaga 

1.325,6 

784,1 

541,4 

II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 770,2 

1. Transfer ke Daerah 

2. Dana Desa 

723,2 

47,9 

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2016  

http://www.kemenkeu.go.id/
http://www.kemenkeu.go.id/
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 Pada pertengahan tahun 2016 pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 

11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Berdasarkan UU No 11 

Pasal 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Penghapusan pajak terutang yang tidak 

dikenakan sanksi administrasi dan pidana, dengan mencantumkan harta dan 

membayar uang tebusan. Kebijakan ini bertujuan agar pertumbuhan dan 

restrukturisasi ekonomi dapat berkembang lebih cepat. Hal ini terjadi karena UU 

tersebut menolong sehingga likuiditas domestik, nilai tukar rupiah, penurunan suku 

bunga, dan investasi menjadi lebih adil, valid, komprehensif dan terintegritas untuk 

biaya pembangunan semakin meningkat dalam bidang perpajakan.  

Banyak keuntungan bagi wajib pajak memanfaatkan Tax Amnesty, selain 

keuntungan bagi negara, Maka banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan Tax Amnesty. 

Keuntungan Tax amnesty bagi Wajib Pajak adalah penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang (PPh dan PPnBM), sanksi, administrasi, dan sanksi pidana, yang 

belum diterbitkan ketetapan pajaknya  (UU No 11 Tahun 2016). 

 Konsultan pajak berperan penting dalam program Tax Amnesty, menghimbau 

dan mendampingi wajib pajak untuk mengikuti program Tax Amnesty. Peran 

Konsultan Pajak adalah membimbing wajib pajak melakukan Tax Amnes. Dalam hal 

ini Wajib Pajak diuntungkan karena Tax Amnesty mempunyai fasilitas pembebasan 

pajak atas peralihan hak tanah dan bangunan.  

Bapak X merupakan salah satu Wajib Pajak yang ingin mengikuti Tax 

Amnesty. Bapak X ingin mengikuti program tersebut dikarenakan adanya harta yang 

belum diungkapkan pada SPT Tahunan Bapak X yaitu berupa rumah. Harta tersebut 

merupakan hibah dari orang tua istri Bapak X. Namun istri Bapak X tidak mempunyai 

NPWP sehingga harta tersebut diakui oleh Bapak X dan mengajukan SKB (Surat 

Keterangan Bebas) untuk dibebaskan dari pajak peralihan hak tanah dan bangunan 
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yang tarifnya 5%. Maka, dari persoalan tersebut penulis memberi  judul“ 

Pemanfaatan Tax Amnesty atas peralihan hak tanah dan bangunan”. 
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1.2 Rumusan Masalah: 

Bagaimana wajib pajak memanfaatkan Tax amnesty study kasus peralihan hak 

tanah dan bangunan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam kasus ini adalah: 

Untuk mengetetahui manfaat Tax Amnesty bagi Wajib Pajak dalam study kasus 

peralihan hak tanah dan bangunan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang didapat oleh penulis, pembaca : 

1. Bagi penulis: 

Mendapat pengetahuan baru tentang perpajakan yang mungkin tidak didapatkan 

semenjak duduk dibangku perkuliahan dan bisa melakukan apa yang didapatkan 

dalam Praktek Kerja Lapang saat dalam dunia kerja. 

2. Bagi Universitas Katolik Soegijapranata: 

Sebagai dokumen Karya ilmiah dan bisa sebagai refrensi bagi para mahasiswa 

perpajakan dan mahasiswa fakultas lainnya untuk pembuatan Tugas Akhir atau 

skripsi. 

3. Bagi Pembaca: 

Memberikan pengetahuan tentang perpajakan dalam program Tax Amnesty. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I  PENDAHULUAN 

latar belakang mengenai kasus tugas akhir,  perumusan masalah yang 

berhubungan dengan kasus, tujuan pembuatan tugas akhir dan 

kegunaan yang dapat diberikan kepada yang bersangkutan serta 

sistematika penyusunan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Teori-teori yang mendukung dari ruang lingkup pembahasan dalam 

tugas akhir ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan serta metode yang 

digunakan dalam pencarian data untuk menyusun laporan. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHSAN 

Bab ini berisikan tentang hasil dan analisa atau pembahasan hasil dari 

permasalahan penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan uraian-uraian sebelumnya serta 

saran yang merupakan akhir dari penulisan kertas karya ini. 

 

 

 


