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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang  

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan UU, dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pembayaran pajak wajib pajak sangat penting bagi negara untuk pelaksanaan dan 

peningkatan pembangunan nasional, serta untuk kesejahteraan merupakan sebagai 

alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya rakyat. Karena pajak 

mempunyai fungsi sebagai bugdetair yang artinya pajak dalam kas negara dengan 

tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan 

pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (Diana Sari, 2013:34).  

 Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang 

penting selain penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Namun, pada 

kenyataannya penerimaan dari sektor pajak masih belum optimal. 

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 (SPT) Pajak Penghasilannya sehingga 

terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan 

pembandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah 
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satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa takut 

mengalihkan dan mengungkapkan harta mereka bahkan untuk 

menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Untuk itu, perlu 

diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan 

harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus 

memberikan jaminan keamanan bagi warga negara Indonesia yang ingin 

mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk tax 

amnesty (Amalia, 2017).  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 menyebutkan bahwa tax 

amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya 

terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang 

perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A 

menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk 

keperluan negara diatur dengan undang-undang. Karena berkaitan dengan 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan, dan 

sanksi pidana di bidang perpajakan. Undang-Undang ini dapat menjembatani agar 

harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan 

secara sukarela sehingga data dan informasi atas harta tersebut masuk ke dalam 

sistem administrasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Di bawah 

ini akan disajikan sumber-sumber pendapatan negara, yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Pendapatan Negara Periode 2013-2017 

(triliun rupiah) 

Sumber Penerimaan 2013 2014 2015 2016 2017 

Penerimaan 1.432,1 1.545,5 1.496,1 1.546,9 1.732,9 

Penerimaan Perpajakan 1.077,3 1.146,9 1.240,4 1.284,9 1.472,09 

Pajak Dalam Negeri 

Pajak Penghasilan 

Pajak Pertambahan nilai 

Pajak Bumi dan Bangunan 

        Bea Perolehan Hakatas 

        Tanah dan Bangunan 

Cukai 

Pajak lainnya 

Pajak Perdagangan Internasional 

Bea masuk 

Pajak Ekspor 

1.029,9 

506,4 

384,7 

25,3 

0 

 

108,5 

4,9 

47,5 

31,6 

15,8 

1.103,2 

546,2 

409,2 

23,5 

0 

 

118,1 

6,3 

43,6 

32,3 

11,3 

1.205,4 

602,3 

423,7 

29,3 

0 

 

144,6 

5,6 

34,9 

31,2 

3,7 

1.249,5 

657,2 

412, 2 

19,4 

0 

 

143,6 

17,1 

35,4 

32,4 

2,9 

1.436,7 

783,9 

475,4 

15,4 

0 

 

153,1 

8,7 

35,9 

33,2 

2,7 

Penerimaan Bukan Pajak 354,8 354,8 255,6 261,9 260,2 

Penerimaan SDA 

BagianLaba BUMN 

Penerimaan Bukan Pajak Lainya 

Pendapatan Badan Layanan Umum 

226,4 

34,02 

69,7 

24,7 

240,8 

40,3 

87,8 

29,7 

101,07 

37,6 

81,7 

35,3 

64,9 

37,1 

117,9 

41,9 

95,6 

41 

85,05 

38,5 

Hibah 6,8 5,1 12,07 8,9 3,1 

Jumlah 1438,9 1550,5 1508,02 1555.9 1736,06 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 

Dari tabel 1.1 di atas, secara keseluruhan menunjukan bahwa kontribusi 

penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai peran penting bagi negara 

khususnya dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara karena merupakan 

sumber pendapatan negara tertinggi. Salah satu sumber penerimaan pajak yang 

cukup besar yaitu bersumber dari pajak penghasilan. Penerimaan pajak dari sektor 

pajak penghasilan menunjukan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013-

2017. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula 

dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban 

pajak subjektifnya dimulai atau berkahir dalam tahun pajak (Suandy, 2011:75). 
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  Penerimaan negara dari pajak penghasilan yang cenderung mengalami 

peningkatan tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak penghasilan di salah 

satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. Di bawah ini akan 

disajikan data mengenai penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung 

Tegallega yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Bandung Tegallega Tahun 

2014-2017 

Tahun Realisasi Penerimaan PPh 

2014 83.291.937.083 

2015 100.747.423.127 

2016 147.244.645.116 

2017 126.136.598.426 

                         Sumber: KPP Pratama Bandung Tegallega 2018 

 Dari tabel 1.2 di atas menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak 

penghasilan di KPP Pratama Bandung Tegallega pada tahun 2014-2016 menglami 

peningkatan, namun pada taaun 2017 realisasi penerimaan pajak penghasilan di 

KPP Pratama Bandung Tegallega mengalami penurunan pasca program tax 

amnesty. Hal ini berbanding terbalik dengan penerimaan pajak negara dari pajak 

penghasilan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya pasca program 

tax amnesty. Salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak penghasilan pasca 

program tax amnesty disebabkan oleh masih adanya wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum dan sesudah program tax amnesty.  

 Hal tersebut didukung informasi dari Andrian Salam Wiyono tahun 2017 

yang menyebutkan bahwa salah satu pengusaha farmasi dan garmen di Kota 

Bandung yaitu HS harus berurusan dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Barat I dan KPP Pratama Tegalega, Kota Bandung. HS yang menunggak pajak 
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orang pribadi sebesar Rp 6,5 miliar. Penyanderaan ini merupakan jalan terakhir, 

setelah sejak 2006 tagihan pajak tidak digubris. Akhirnya, petugas menyandera 

HS di Rutan Kelas I Bandung (Kebonwaru). Kepala Kanwil DJP Jabar I 

menyebutkan bahwa sebelum menyandera, KPP Pratama Bandung Tegalega 

terlebih dulu telah melakukan upaya penagihan mulai dari penyampaian surat 

teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pemblokiran, dan 

pencegahan. Hanya saja HS yang memiliki usaha farmasi dan garmen ini 

bergeming. Padahal, utang pajak HS ini telah berkekuatan hukum tetap. HS 

sempat mengajukan banding ke pengadilan pajak, tetapi ditolak. Akhirnya, HS 

disandera di Rutan Kelas I Bandung sampai enam bulan ke depan (Wiyono, 

2017). 

 Selain itu, informasi lainnya dari Azam tahun 2017 menyebutkan bahwa 

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta Pemkot Bandung mempermudah 

proses pembuatan izin usaha. Ketua Umum API, Ade Sudrajat mengungkapkan 

bahwa banyak pengusaha tekstil Bandung yang harus dibantu dalam hal perizinan. 

Terutama, yang ingin mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan 

Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Saat ini pelaku bisnis tekstil sudah banyak yang 

memenuhi kriteria sebagai PKP. Untuk itu diharapkan Pemkot Bandung dapat 

membantu dalam legalitas dokumen usaha agar bisa terpenuhi dengan baik. Pasca 

kebijakan amnesti pajak yang dilakukan pemerintah pusat, saat ini banyak 

perusahan tekstil di Indonesia yang diaudit oleh pemerintah. Sehingga, para 

pengusaha tekstil berupaya untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan sebaik-

baiknya. Untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, para pengusaha perlu 

membuat dokumen SIUP dan TDP. Ketua Umum API, Ade Sudrajat 
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mengungkapkan kalau proses pengajuan dokumen tersebut lancar, akan bisa 

berdampak baik pada pembangunan daerah. Karena, pajak dari pengusaha tekstil 

akan semakin tergali (Azam, 2017).  

 Dari uraian di atas menunjukan bahwa meskipun sudah diadakan program 

tax amnesty namun masih adanya wajib pajak orang pribadi khususnya non 

karyawan yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dikarenakan tindakan 

melanggar ketentuan umum perpajakan atau dikarenakan faktor dokumen yang 

tidak lengkap yang dihadapi para pengusaha dikarenakan izin yang sulit, sehingga 

masih ada para pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Padahal salah satu tujuan dari program tax amnesty untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, jadi seharusnya setelah berakhirnya program tax 

amnesty seharusnya kepatuhan wajib meningkat signifikan. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib 

pajak.  

Direktur Jenderal Pajak juga mempunyai kewenangan melakukan 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

untuk tujuan lain (Diana Sari 2013:228). Pemeriksaan pajak adalah serangkaian 

kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data atau keterangan 

lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk 

tujuan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Diana Sari, 2013:228). 

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tentang 

Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban 

Perpajakan menyebutkan bahwa tujuan pemeriksaan meliputi untuk menguji 
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kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian pernah dilakukan 

sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk (2014). Hasil 

penelitiannya menunjukan bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel penerimaan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh 

Mohammad dkk (2017) menunjukan bahwa pemeriksaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel penerimaan pajak. Berdasarkan uraian latar belakang 

dan masalah penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

dengan judul penelitian yang akan diajukan yaitu sebagai berikut : 

"Pengaruh Pemeriksaan Pajak Pasca Tax Amnesty Terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Non Karyawan)" 

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena penelitian di atas, maka 

permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Tegallega. 

2. Bagaimana penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (non karyawan) di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

3. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak pasca tax amnesty terhadap 

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (non karyawan) di Kantor 

Pelayanan Pratama Bandung Tegallega. 
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1.3 Tujuan penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Memberikan solusi mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega 

2. Memberikan solusi mengenai cara meningkatkan penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi (non karyawan) di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bandung Tegallega 

3. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak pasca tax amnesty terhadap 

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (non karyawan) di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan agar hasilnya dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain : 

1. Bagi penulis 

Penelitian ini sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan 

program pendidikan Strata Satu. Selain itu menambah pengalaman dan 

wawasan penulis di bidang perpajakan khususnya mengenai pemeriksaan 

pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (non 

karyawan) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat 

bagi Kantor Pelayanan Pajak khususnya dalam melakukan pemeriksaan 
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pajak kepada wajib orang pribadi (non karyawan) dalam meningkatkan 

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (non karyawan). 

3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam 

masalah lainnya yang masih berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam 

meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (non 

karyawan). 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan 

dibahasdalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di Jalan 

Soekarno Hatta No.216, Babakan Ciparay Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu 

penelitian dimulai pada bulan Februari  2018 sampai dengan selesai. 

 


