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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman, untuk penyelenggaraan program 

pemerintah sangat kompleks dengan pembangunan yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang dilakukan 

pemerintah yang berlangsung secara terus–menerus dan berkesinambungan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan makmur 

sesuai dengan pembukaan UUD 1945. 

Dalam hal melaksanakan pembangunan pemerintah membutuhkan dana 

yang relatif besar. Pembiayaan pembangunan yang relatif besar ini direalisasikan 

ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 

pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok 

yaitu sumber dana Luar Negeri dan sumber dana Dalam Negeri. Sumber dana 

Luar Negeri misalnya Pinjaman luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber 

dana Dalam Negeri misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk 

menjadi negara dan bangsa yang mandiri, pemerintah terus mengoptimalkan 

sumber dana dalam negeri. Dalam perkembangannya pajak merupakan komponen 

utama penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk menunjang kemandirian 

pembiayaan APBN dan merupakan pendapatan negara terbesar serta mempunyai 

umur tidak terbatas. Realisasi dalam APBN penerimaan pajak  pada tahun 2011 
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mencapai 99,3%  dari seluruh total penerimaan dalam negeri 

(www.pajak.go.id/23/11/12). 

Perubahan sistem pemungutan pajak sejak awal tahun 1984 di Indonesia 

berubah dari offcial assessment system menjadi self assessment system. 

Perbedaannya terletak pada tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya 

pada penguasa dan pemerintah sedangkan self assessment system wajib pajak 

diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayar (Siahaan,2010) yang menyebabkan kebenaran pembayaran pajak 

tergantung pada kejujuran Wajib Pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban 

perpajakan (Marchela,2012). 

Penentuan wajib pajak yang patuh untuk membayar pajak tersebut, 

seorang wajib pajak dikatakan patuh jika memenuhi persyaratan sebagai berikut 

yaitu : 1) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, 2) tidak 

mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak 

yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 3) 

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) 

tahun berturut-turut, dan 4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana 

di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (PMK 

No.74/PMK.03/2012). Untuk itu wajib pajak seharusnya patuh pada Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut untuk dapat membantu perekonomian Bangsa 

http://www.pajak.go.id/23/11/12
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Indonesia dalam rangka untuk pembangunan dan pembiayaan di Negara 

Indonesia. 

Dunia perpajakan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Sejak 

periode pemerintah di bawah Presiden Suharto sampai dengan pemerintahan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan-perubahan tersebut meliputi 

hukum dan aturan perpajakan sampai pada pembenahan institusi serta pelayanan 

perpajakan itu sendiri. Saat ini, wajah perpajakan Indonesia telah dipoles 

sedemikian rupa sehingga dapat menarik hati setiap Warga Negara Indonesia 

untuk rajin dan taat untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. 

Dalam Motto “Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya” juga semakin melekat 

sebagai tanda kejujuran terhadap penggunaan pajak. Perpajakan Indonesia 

kembali hidup dan menjadi salah satu fokus dalam program pemerintah. 

Pemerintah juga tidak tanggung-tanggung dalam menghidupkan kembali dunia 

perpajakan Indonesia. Berbagai fasilitas juga ditawarkan bagi Wajib Pajak yang 

setia dan jujur dalam membayar pajak. Kemudahan serta banyaknya fasilitas yang 

ditawarkan pemerintah juga mendukung naiknya devisa negara melalui pajak. 

Dengan hal itu, Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan 

dalam rangka penerimaan pajak, baik program ekstensifikasi maupun 

instensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus pada program peningkatan jumlah 

wajib pajak yang terdaftar, sedangkan instensifikasi mengacu pada perluasan 

objek pajak yang dapat dikenakan pajak, misalnya instensifikasi pajak pada 

sektor-sektor tertentu (Amali,2009). Diantara banyak kemudahan dan fasilitas 

yang ditawarkan oleh pemerintah, terdapat satu kebijakan pemerintah dibidang 
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perpajakan yang disebut dengan pelaksanaan program Sunset Policy. Sunset 

Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga 

sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

(Direktorat Jenderal Pajak, 2007) yang meliputi: (1) penghapusan sanksi 

administrasi terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, (2) penghapusan 

sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak atas penyampaian dan pembetulan SPT 

yang salah, dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.  

Dengan adanya kebijakan yang diberikan oleh pemerintah mengenai Sunset Policy 

diharapkan mampu dan dapat membangkitkan niat Wajib Pajak untuk 

melaksanakan kewajibannya dengan jujur dan terbuka tanpa adanya sanksi 

administrasi atas kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, dengan 

adanya Sunset Policy juga diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya, baik atas 

kekurangan kewajiban di masa yang lalu maupun untuk kewajiban pajak 

selanjutnya. 

Akan tetapi, disamping kebijakan dan kemudahan serta fasilitas yang 

diberikan oleh Pemerintah, saat ini perpajakan indonesia agar menarik hati setiap 

warga Negara Indonesia di tengah melonjaknya “polesan wajah” perpajakan di 

Indonesia, korupsi tetap membayangi denyut nadi pemerintahan, termasuk dalam 

masalah pajak. Belakangan ini bermunculan kasus mafia pajak yang mencoreng 

wajah dunia perpajakan Indonesia. Kasus ini sangat menyedot dan menarik 

perhatian semua kalangan di Indonesia. Kasus mafia pajak yang paling terkenal 

adalah adanya mafia pajak yang bernama “Gayus Tambunan”. Kasus Gayus 
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Tambunan yang meledak di masyarakat tentu meninggalkan bekas di hati dan 

pikiran para Wajib Pajak serta membentuk persepsi di benak setiap Wajib Pajak.  

Sesuai sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, 

yaitu self assessment system, maka Wajib Pajak-lah yang diberikan wewenang, 

kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Siahaan, 

2010:177). Karena itu, kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak kepada peraturan 

perpajakan serta kejujuran merupakan hal yang penting dengan sistem yang dianut 

di Indonesia. Ketaatan dan kejujuran menjadi hal penting dalam penuaian hak dan 

kewajiban dalam perpajakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan mengambil judul 

penelitian “ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM 

MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH SUNSET POLICY DAN 

ADANYA FENOMENA “KASUS PAJAK”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang peneliti kemuakan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

menyampaikan SPT secara tepat waktu dan secara tidak tepat waktu 

sebelum dan setelah sunset policy dan fenomena “kasus pajak” ? 
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2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang 

tunggakan yang dimiliki dan Wajib Pajak yang tidak memiliki tunggakan 

pajak sebelum dan setelah sunset policy dan fenomena “kasus pajak” ? 

3. Apakah terdapat perbedaan mengenai jumlah pemeriksaan pajak yang 

dilakukan pada Wajib Pajak yang mempunyai SPT kurang bayar dan 

SPT lebih bayar sebelum dan setelah sunset policy dan fenomena “kasus 

pajak” ? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini menjelaskan tentang batasan–batasan dari 

permasalahan dari penelitian, misalnya hal–hal yang tidak dibahas atau diteliti, 

lingkungan yang dibahas atau ditentukan sebagai pembatasan, batasan data atau 

jumlah materi yang melingkupi dari penelitian ini. Dalam penelitian ini batasan 

masalahnya adalah : 

1. Sunset Policy difokuskan pada tahun 2009 dan Kasus mafia difokuskan 

pada kasus yang terjadi pada tahun 2010. 

2. Objek penelitian ini meliputi Wajib Pajak Orang pribadi dan Wajib Pajak 

Badan pada tahun 2008 – 2012 pada KPP Pratama Surakarta. 

 

D. Tujuan Masalah 

Adapun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui antara lain : 
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1. Untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

menyampaikan SPT secara tepat waktu dan secara tidak tepat waktu 

sebelum dan setelah sunset policy dan fenomena “kasus pajak”. 

2. Untuk menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang 

tunggakan yang dimiliki dan Wajib Pajak yang tidak memiliki tunggakan 

pajak sebelum dan setelah sunset policy dan fenomena “kasus pajak”. 

3. Untuk menganalisis perbedaan mengenai jumlah pemeriksaan pajak yang 

dilakukan pada Wajib Pajak yang mempunyai SPT kurang bayar dan 

SPT lebih bayar sebelum dan setelah sunset policy dan fenomena “kasus 

pajak”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan 

pemikiran untuk akademisi dan profesi dalam rangka mengkaji serta 

mengembangkannya. Manfaat utamanya yaitu yang berhubungan dengan 

perpajakan yang ada di Indonesia setelah sunset policy dan fenomena 

“kasus pajak” dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

untuk menjadikan refleksi peningkatan dalam mengawasi, mengelola 
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dan memberi kebijakan yang tepat dalam dunia perpajakan yang 

merupakan sumber pendanaan yang terbesar bagi negara. 

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memeberikan 

informasi bagi KPP khususnya di Surakarta dalam hal perbedaan 

tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun 

Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan setelah fenomena 

kasus mafia pajak. 

c. Bagi Wajib Pajak 

Untuk wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat 

mematuhi peraturan–peraturan yang ada dalam perpajakan serta 

berperilaku jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 

d. Bagi Akademis 

Penelitian ini dapat menjadikan sebagai referensi bagi 

akademisi untuk karya–karya selanjutnya agar bisa lebih inovatif dan 

kreatif lagi sehingga mampu memberikan alternatif solusi yang 

bermanfaat. 

e. Bagi Penulis 

Bagi penulis sendiri penelitian ini diharapkan mampu untuk 

mengetahui secara mendalam tentang perpajakan yang telah terjadi 

di Indonesia saat ini terlebih setelah terjadinya kasus mafia pajak. 

 

 



9 
 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 BAB I  Pendahuluan 

 Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

 BAB II   Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan uraian landasan teori yang mendasari 

tentang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan setelah fenomena kasus mafia pajak, kajian 

penelitian–penelitian sebalumnya. Kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

 BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi 

operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data dan metode analisisnya. 

 BAB IV  Analisis Data dan Pembahasan  

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi obyek penelitian 

serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai 

dengan alat analisis yang digunakan oleh penelitian. 
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 BAB V  Penutup 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan dan saran–saran yang berhubungan dengan 

penelitian serupa dimasa yang akan datang atau penelitian 

selanjutnya. 

 


