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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk 

mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 77% 

sumber pandapatan Negara dari pajak, sisanya dari kepabeanan, dan cukai, 

penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam postur APBN 2017 ditetapkan 

jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Dari jumlah tersebut, 

penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun 

(https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017). 

Pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir 

cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya 

penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas dalam 

negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan 

di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dalam bentuk 

likuid maupun nonlikuid, yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk 

menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh 

pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya 

https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017
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sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila 

dilakukan pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut 

merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan 

untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. 

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempertahankan 

jumlah pendapatan negara dari sector pajak, pemerintah bersama Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan 

Republik Indonesia mengeluarkan suatu terobosan kebijakan perpajakan yang 

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 yaitu Pengampunan 

Pajak (Tax Amnesty). Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), menjelaskan bahwa pengertian 

pengampunan pajak atau tax amnesty adalah “penghapusan pajak yang 

seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanki 

pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar 

uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Pada kebijakan 

tax amnesty ini terdapat beberapa kebijakan pengampunan yang berbeda yang 

dibagi dalam 3 periode. Pada periode pertama, jika pelaporan dilakukan pada 

1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, maka tarif yang dikenakan 

dari keseluruhan harta wajib adalah 2%. Periode kedua, dilakukan pada 1 

Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, maka tarif yang dikenakan 
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adalah 3%. Dan untuk periode ketiga, dilakukan pada 1 Januari 2016 sampai 

dengan 17 Maret 2017 maka tarif yang dikenakan adalah 5%. 

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya 

mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi 

dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem 

perpajakan dari official assessment menjadi self assessment, memberikan 

kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan 

dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal 

untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. 

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sangat 

besar dalam struktur perekonomian. Diperkirakan sekitar 57,94% dari total 

produk domestik bruto (PDB) berasal dari sektor UMKM. Namun, sumbangan 

untuk sektor pajak ini masih sangat kecil. Menurut data Direktorat Jenderal 

Pajak sumbangan penerimaan pajak sektor UMKM hanya 0,7% dari 

penerimaan pajak. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM di Indonesia masih sangat rendah sehingga diperlukan kajian tentang 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

(https://www.bps.go.id). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini: 

1. Apakah terdapat perbedaan perilaku wajib pajak tentang kepatuhan wajib 

pajak sebelum dan sesudah tax amnesty? 

2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

sebelum dan sesudah tax amnesty? 

3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan 

wajib pajak sebelum dan sesudah tax amnesty? 

4. Apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib 

pajak sebelum dan sesudah tax amnesty? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak sebelum dan sesudah Tax Amnesty. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dari  tujuan  penelitian  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  maka  

penelitian  ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak 

antara lain : 

1. Bagi Peneliti  

Untuk  menambah  pengetahuan  tentang  modernisasi  system 

administrasi perpajakan di kantor pelayanan pajak serta pengaruhnya 

terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak.  

2. Bagi Wajib Pajak pelaku UMKM  

Sebagai  bahan  masukan  dan  bahan  evaluasi  bagi  Wajib Pajak 

pelaku UMKM untuk selalu taat kepada peraturan perpajakan yang 

berlaku dan mau untuk melaporkan hartanya.  

3. Bagi Kalangan Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk   

memperkaya wawasan bagi kalangan akademik mengenai Sanksi pajak, 

kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak 

sebelum dan sesudah tax amnesty. 

 


