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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpajakan memiiki faktor yang sangat penting bagi penerimaan negara. 

Sebagian besar pendapatan negara berasal dari perpajakan. Hal ini tertuang dalam 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 dimana 

perpajakan sebagai sumber utama dalam hal pendapatan negara. Peran serta 

perpajakan dalam hal penerimaan sebesar 83,13% dari total pendapatan negara. 

Dengan peran yang terhitung sangat tinggi tersebut, maka pemerintah Indonesia 

sangat bergantung pada sektor pajak yang artinya wajib pajak dalam 

melaksanakan kewajiban dan haknya harus sesuai dengan Ketentuan Undang – 

Undang Perpajakan (KUP) yang berlaku demi memajukan perekonomian negara 

ini. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah Self 

Assesment System dimana seorang wajib pajak menghitung, membayar, dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri atau dilakukan sendiri 

(Mardiasmo, 2016). Penghitungan sampai pelaporan yang dilakukan sendiri harus 

sangat memperhatikan dengan pemahaman yang kuat mengenai mekanisme 

tersebut oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan, karena setiap hal 

yang dilakukan itu memiliki kekuatan hukum yang besar sehingga 

konsekuensinya akan cukup mempengaruhi keuangan wajib pajak.  

Wajib pajak selalu diawasi oleh undang – undang perpajakan yang 

mengatur segala hak dan kewajibannya. Hal ini yang membuat wajib pajak harus 
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taat pada peraturan yang dibuat, karena apabila wajib pajak dengan kesengajaan 

melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan undang – undang yang 

mengakibatkan kerugian penerimaan kepada negara, maka wajib pajak akan 

menanggung sanksi dan denda yang cukup besar. Menanggapi hal tersebut, 

pemerintah memberikan solusi kepada Wajib Pajak yang tidak taat atau patuh 

pada peraturan perpajakan dengan mengeluarkan program baru yaitu Tax 

Amnesty. Tax Amnesty yang diterbitkan oleh Direktoral Jendral Pajak berlangsung 

mulai dari 1 Juni 2016 sampai 31 Maret 2017. Tax Amnesty adalah penghapusan 

pajak yang diberikan oleh negara kepada wajib pajak dengan melaporkan atau 

mengungkapkan hartanya secara benar dengan membayar uang tebusan sesuai 

dengan peraturan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Surtan 

Siahaan, 2017). Tujuan diberlakukan program ini adalah untuk meningkatkan 

penerimaan pajak di tahun pajak 2016, menaikkan likuiditas domestik, dan 

menarik dana (uang) atau aset yang disimpan diluar negeri untuk diinvestasikan di 

dalam negeri kembali. Perlakuan Tax Amnesty dibagi kedalam 3 kategori, yaitu 

harta yang berada di dalam negeri atau luar negeri diinvestasikan di Indonesia 

selama tiga tahun, harta di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeri, dan 

wajib pajak UMKM. (ZRF, 2016). Program ini membantu wajib pajak yang 

sebelumnya melaporkan hartanya dengan tidak benar menjadi benar. 

Tax Amnesty memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk 

melaporkan kewajibannya secara benar dengan membayar uang tebusan dengan 

jumlah tertentu dan tarif sesuai dengan Undang – Undang Tax Amnesty. Wajib 

pajak yang mengikuti program ini akan dibebaskan dari pemeriksaan harta pada 
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tahun – tahun sebelumnya sepanjang sudah melaporkan harta secara keseluruhan 

atau lengkap tanpa ada yang terlewat yang sering dikenal juga mulai dari awal 

kembali seperti wajib pajak baru. Laporan aset yang berbeda dengan yang 

sebenarnya (seharusnya) bisa dilakukan dengan dua hal, yaitu pembetulan atau 

mengikuti program Tax Amnesty. Dengan keikutsertaan Tax Amnesty baik orang 

pribadi maupun badan diikat oleh Undang – Undang Tax Amnesty, dimana peserta 

Tax Amnesty harus melaporkan asetnya secara kesuluruhan tanpa terkecuali, 

apabila setelah mengikuti program ini dan terdapat temuan aset yang masih 

disembunyikan setelah diadakan pemeriksaan, maka akan dikenakan denda 

sebesar 200% atas aset yang belum terlapor tersebut. Hal ini bertujuan agar 

peserta Tax Amnesty mengikuti dengan benar – benar dan baik, sehingga program 

ini bisa berjalan sukses. Karena pada dasarnya program ini bersifat pengampunan 

yang menguntungkan sebuah perusahaan daripada harus didenda lebih besar 

karena atas temuan dari pemeriksaan oleh fiskus pajak. Tarif yang dikenakan pada 

laporan aset yang berbeda atau belum diungkapkan akan dikenakan sebesar 2%, 

jauh lebih rendah apabila dilakukan pemeriksaan yang sebenarnya, sehingga hal 

ini memberikan kesempatan yang sangat besar bagi perusahaan untuk 

membetulkan laporan asetnya yang selama ini salah. Pada kasus PT. ABC, 

laporan keuangan tahun 2014 mengalami kesalahan, dikarenakan pada tahun 

tersebut banyak karyawan yang tidak jujur, sehingga banyak stok (persediaan) 

yang diambil tanpa diketahui oleh pemimpin kantor. Karena hal tersebut, stok 

(persediaan) yang dilaporkan pada tahun 2014 oleh PT. ABC tidak benar sampai 

2015. Sehingga, perusahaan ini lebih memilih untuk mengikuti Tax Amnesty guna 



4 
 

membenarkan aset pada persediaan yang berbeda pada laporan awalnya dengan 

persediaan yang nyata ada di kantornya. Pasca mengikuti Tax Amnesty, laporan 

keuangan tahun 2016 pada aset persediaan sudah tidak ada lagi, karena atas 

dugaan pegawai yang tidak bekerja secara profesional mengambil persediaan 

milik perusahaan secara terus menerus. Sehingga, PT. ABC melaporkan SPT pada 

tahun 2016 aset persediaannya sesuai laporan keuangan 2015 setelah mengikuti 

Tax Amnesty. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi Direktorat Jenderal Pajak 

untuk melakukan pemeriksaan kantor pada PT. ABC. Pada hasil temuan yang 

diungkap di sidang pemeriksaan, tidak memunculkan sebuah koreksi apapun, 

karena kondisi yang ditemukan di lapangan memang benar adanya bahwa aset 

persediaan pada gudang sudah tidak ada fisiknya. 

Sebagai bahan dasar penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepada 

PT. ABC yang bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Perusahaan ini 

merupakan klien dari KKP Ferry yang menggunakan jasanya dalam menghitung 

semua kewajiban perpajakan termasuk dalam mengurus Tax Amnesty perushaan 

ini. Dalam kasus ini, penulis akan membahas pengaplikasian Tax Amnesty pada 

aset sebuah perusahaan yang pada persediaannya mengalami perubahan stok dan 

tidak dilakukan pembetulan. Jumlah persediaan pada aset perusahaan lebih kecil 

dari yang terlapor dan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan. Sehingga, PT. ABC 

melaporkan laporan komersial melalui Tax Amnesty untuk mengurangi 

persediaannya yang seringkali dijadikan sebuah masalah oleh fiskus pajak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas laporan Tugas Akhir 
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dengan judul “Pemeriksaan Pajak Pasca Tax Amnesty atas Pengurangan Aset 

Persediaan Pada PT. ABC”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah dibuat, penulis akan merumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana laporan keuangan tahun 2015 sebelum mengikuti Tax 

Amnesty? 

2. Bagaimana laporan keuangan 2015 setelah mengikuti Tax Amnesty? 

3. Bagaimana laporan keuangan 2016? 

4. Bagaimana pemeriksaan Pasca Tax Amnesty? 

Pembahasan yang akan dibahas pada penulisan hanya terkait pada aspek 

perpajakan saja. Apabila ditemukannya aspek yang lain semisal aspek 

hukum dalam pembahasan ini, maka penulisan ini tidak akan membahas 

mengenai hal tersebut.  

1.3 Tujuan Penulisan 

 Tujuan dari penulisan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui laporan keuangan tahun 2015 sebelum mengikuti 

Tax Amnesty milik PT. ABC. 

2. Untuk mengetahui laporan keuangan tahun 2015 setelah mengikuti Tax 

Amnesty milik PT. ABC. 

3. Untuk mengetahui laporan keuangan tahun 2106. 

4. Untuk mengetahui hasil pemeriksaan Pasca Tax Amnesty. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

 Manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah: 

 1. Bagi Wajib Pajak 

Manfaat penulisan ini bagi wajib pajak adalah untuk memberikan 

pengetahuan dan wawasan mengenai pengaplikasian perencanaan pajak 

tentang Tax Amnesty dalam laporan keuangan komersial sebuah 

perusahaan. 

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

Manfaat penulisan ini bagi kantor konsultan pajak adalah untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan terhadap pengaplikasian Tax Amnesty pada aset 

perusahaan yang berguna bagi Wajib Pajak. 

3. Bagi Penulis dan Pembaca 

Manfaat penulisan ini bagi penulis dan pembaca adalah untuk memberikan 

wawasan dan sebagai sarana informasi yang lebih lagi mengenai 

penerapan Tax Amnesty pada aset perusahaan, serta meningkatkan 

ketrampilan penulis dalam menerapkan ilmu dan praktek perpajakan. 

4. Bagi Direktoral Jenderal Pajak 

Manfaat penulisan ini bagi Direktoral Jenderal Pajak adalah untuk 

memberikan informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Wajib 
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Pajak atas penerapan Tax Amnesty sebagai masukan dan saran yang 

berguna bagi pembuatan peraturan Tax Amnesty yang adil dan jujur. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dari penulisan yang telah dipaparkan diatas, penulis akan memberikan 

gambaran terhadap pembahasan dengan membagi laporan tugas akhir ini 

kedalam 5 bab, yaitu: 

BAB I PENDAHALUAN 

 Berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan laporan tugas 

akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian dan 

pembahasan dalam laporan tugas akhir ini. Berbagai teori tersebut akan 

menjadi dasar pedoman dalam membahas rumusan masalah.   

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Berisi tentang gambaran umum KKP Ferry yang merupakan tempat 

penulis dalam melakukan penelitiannya dan metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis. 

BAB IV PEMBAHASAN 
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Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 

untuk memaparkan secara rinci dan jelas mengenai masalah yang diangkat 

dalam laporan ini. 

BAB V  PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang 

merupakan penyelesaian dari penulisan laporan ini. 

 

  


