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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 75% sumber

pendapatan negara berasal dari pajak, sisanya dari kepabeanan dan cukai,

penerimaan bukan pajak dan hibah, dengan kata lain pajak merupakan sumber

penerimaan terbesar bagi Negara Indonesia (Kementerian Keuangan, 2016).

Perkembangan penerimaan pajak Negara Indonesia bisa dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Prosentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2011-2015

(Miliyar Rupiah)

Tahun Pendapatan
Pajak

Bukan
Pajak

Hibah Total % Pajak

2011 873,874.00 331,472.00 5,253.90 1,210,599.90 72%
2012 980,518.10 351,804.70 5,786.70 1,338,109.50 73%
2013 1,077,306.70 354,751.90 6,832.50 1,438,891.10 75%
2014 1,146,865.80 398,590.50 5,034.50 1,550,490.80 74%
2015 1,489,255.50 269,075.40 3,311.90 1,761,642.80 85%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sumber utama pendapatan Negara

Indonesia adalah dari sektor pajak. Terbukti bahwa ketergantungan APBN

Indonesia dari pajak sangat tinggi dan dari tahun 2011-2015 terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2011 pendapatan pajak Negara Indonesia sebesar Rp.
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873,874.00 Miliyar. Tahun 2012 pendapatan pajak meningkat menjadi Rp.

980,518.10 Miliyar. Tahun 2013 pendapatan pajak meningkat kembali menjadi

Rp. 1,077,306.70 Miliyar dan pada tahun 2014 dan 2015 pendapatan negara di

sektor pajak meningkat kembali masing-masing sebesar Rp. 1,146,865.80 Miliyar

dan Rp. 1,489,255.50 Miliyar. Tingginya penerimaan Negara dari sektor pajak

membuat Negara semakin bergantung pada pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar sehingga berbagai

cara untuk mensukseskan pendapatan di sektor pajak dilakukan oleh pemerintah.

Inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah di antaranya adalah progam Tax

Amnesty.

Tujuan dilaksanakannya kebijakan Tax Amnesty adalah mempercepat

pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong

reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan menuju sistem perpajakan yang

lebih berkeadilan serta memperluas basis perpajakan yang lebih valid,

komprehensif, dan terintegrasi, meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain

akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan (Undang-undang Pengampunan

Pajak Pasal 2 No 11 Tahun 2016).

Sebelum Tax Amnesty tahun 2016/2017 Indonesia pernah

menyelenggarakan Tax Amnesty yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden

No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 26

tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Keppres No. 72 tahun 1984 tentang

Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tentang Pengampunan
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Pajak. Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang

tidak jelas menyebabkan dua Tax Amnesty ini tidak berhasil (Ragimun, 2015).

Tax Amnesty tahun 1984 dianggap kurang berhasil karena respon wajib

pajak yang rendah dan tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan

secara menyeluruh sehingga tidak memberikan dampak bagi penerimaan pajak di

Indonesia (Kementerian Keuangan, 2016). Pada Tax Amnesty 2016/2017 masih

jauh dari ekspektasi. Pada sisi tingkat partisipasi, pencapaian masih rendah. Per

31 Maret 2017, jumlah WP yang mengikuti progam pengampunan pajak hanya

mencapai sekitar 956 ribu WP. Jumlah ini terpaut jauh dibanding WP Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang sebanyak 20,1 juta dan WP yang memiliki

NPWP, yaitu 32,7 juta. Kemudian dari sisi komitmen repatriasi aset luar negeri

juga masih minim. Komitmen repatriasi hanya mencapai Rp 147 triliun atau

sekitar tiga persen dari total komposisi harta yang di laporkan yang sebesar Rp.

4.854,63 triliun atau 14,7 persen dari target Rp. 1.000 triliun (CNN Indonesia,

2017).

Kesuma (2016) menjelaskan bahwa Tax Amnesty yang sekarang

dilakukan pemerintah Republik Indonesia merupakan upaya untuk

mengoptimalkan fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair, dimana pengampunan

pajak diharapkan mampu menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Fungsi

reguleren dengan tujuan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat

dapat dicapai dengan diberlakukannya progam pengampunan pajak. Sedangkan

fungsi resdistribusi dan demokrasi bisa terwujud dari hasil yang dikumpulkan
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dari pengampunan pajak yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai

pengeluaran umum dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik yang

dibutuhkan masyarakat.

Madjid (2019) menjelaskan bahwa realisasi jumlah penerimaan pajak

mengalami kenaikan dari 2014 hingga 2015. Meskipun mengalami kenaikan pada

3 tahun terakhir, akan tetapi peran serta kebijakan Tax Amnesty di tahun 2016

belum cukup untuk memenuhi tujuan pemerintahan dalam mencapai target

penerimaan yang telah ditargetkan dalam APBN Perubahan. Realisasi

penerimaan pajak di tahun 2016 hanya sebesar 81,60% jika dibandingkan dengan

target yang ditatapkan pemerintah.

Yustiari (2016) menyatakan bahwa Tax Amnesty merupakan terobosan

kebijakan yang memiliki dimensi yang lebih luas dari hanya sekedar kebijkan

ekonomi. Potensi hasil pajak dari tebusan Tax Amnesty akan menambah

penerimaan APBN sehingga akan membuat APBN lebih berkelanjutan.

Jamil (2017) menyatakan bahwa hasil penelitian penerapan Tax Amnesty

hingga periode kedua belum berjalan efektif dan perlu dilakukan perbaikan dalam

penerapan Tax Amnesty pada periode selanjutnya, baik berupa kebijakan baru

atau yang lainnya. Pemerintah perlu menetukan sebuah langkah awal untuk

mengatasi dan mendeteksi masalah kekayaan WNI baik dalam maupun di luar

negeri.
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Dari latar belakang di muka penelitian ini akan menganalisis pengaruh

kebijakan Tax Amnesty, jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, jumlah barang

konsumsi, nilai ekspor dan impor terhadap penerimaan pajak di Indonesia setelah

Tax Amnesty 2016/2017.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh variabel jumlah penduduk yang

bekerja, jumlah badan usaha atau perusahaan, jumlah barang konsumsi, nilai

ekspor dan impor terhadap penerimaan pajak di Indonesia setelah Tax Amnesty

2016/2017.

C. Tujuan Penelitian

Menghitung arah dan besarnya pengaruh jumlah tenaga kerja, jumlah

perusahaan, jumlah barang konsumsi, nilai ekspor dan impor terhadap

penerimaan pajak di Indonesia setelah Tax Amnesty 2016/2017.

D. Manfaat Penelitian

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan informasi yang berguna dalam memahami pengaruh kebijakan Tax

Amnesty terhadap penerimaan pajak di Indonesia sehingga dapat dijadikan

sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam meningkatkan

penerimaan pajak di Indonesia.

Di sisi akademik, penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu

ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu
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pengetahuan yakni dapat menambah khasanah penelitian sejenis yang telah ada

dan sebagai perbandingan seseorang yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

E.1. Alat dan Model Penelitian

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan model ekonometrik sebagai berikut:

TAXt = β0 + β1EMPt + β2COMPt + β3CONSt + β4EXPt + β5IMPt + β6Dt + ԑt

dimana:

EMP = Jumlah Tenaga Kerja

COMP = Jumlah Perusahaan

CONS = Konsumsi

EXP = Nilai Ekspor

IMP = Nilai Impor

D = Tax Amnesty 2016/2017

ԑ = Error term (faktor kesalahan)

β0 = Konstanta

β1…β6 = Koefisien regresi variabel independen

t = tahun ke t
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E.2. Data dan Sumber Data

Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data time series

dengan metode kuantitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari halaman resmi

Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank. Variabel yang digunakan adalah

jumlah tenaga kerja (EMP), jumlah perusahaan (COMP), konsumsi (CONS),

nilai ekspor (EXP), nilai impor (IMP) dan Tax Amnesty 2016/2017 (D).

F. Sistematika Pembahasan

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan gambaran umum yang

menjadi dasar dilakukannya penelitian yang meliputi latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi dan

unsur pajak, prinsip pengenaan pajak, barang publik, konsumsi, nilai

ekspor, nilai impor, pengertian Tax Amnesty, tujuan dan asas Tax

Amnesty, definisi subjek dan objek dalam Tax Amnesty , fasilitas dalam

Tax Amnesty, penelitian sebelumnya tentang Tax Amnesty dan hipotesis.
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BAB III:METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari pembahasan alat dan model analisis, data dan

sumber data yang terdiri dari definisi operasional variabel dan sumber

data.

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil estimasi, interpretasi kuantitatif dan

interpretasi ekonomi.

BAB V:SIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari serangkaian

pembahasan penelitian yang perlu disampaikan.
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