
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sebagian besar Negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia di 

mana pajak menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. 

Mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai 

jenis pajak didasarkan pada self assessment system. Self assessment adalah suatu 

system yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib 

pajak secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya 

utang pajaknya, menyetorkannya ke Kas Negara dan mempertanggungjawabkan 

penghitungan, penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas 

perpajakan yang disebut dengan istilah Fiskus.  

Self assessment system itu mengandung hal yang penting, yang 

diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu : 

1. Tax consciousness atau kesadaran wajib pajak. 

2. Kejujuran wajib pajak. 

3. Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak. 

4. Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan 

perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi 

kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-undang.   

Self assessment system ini baru akan berhasil dengan baik apabila syarat-

syarat diatas dapat dipenuhi. 

Kenyataannya? Jangankan untuk jujur dalam menghitung kewajiban, atau 

disiplin untuk membayar, kesadaran untuk menjadi WAJIB PAJAK saja masih 



sangat kurang. Buktinya, tax ratio Indonesia masih dibawah rata-rata negara 

tetangga kita. 

Tax ratio atau perbandingan antara penerimaan pajak dan produk domestik 

bruto (PDB) menunjukkan besar bagian PDB yang bisa ditarik kembali sebagai 

pajak oleh negara. Tax ratio juga bisa menjadi parameter untuk melihat seberapa 

produktif sistem perpajakan suatu negara dalam mengumpulkan penerimaan 

negara, dimana semakin tinggi (rendah) nilai tax ratio, menjadi tolok ukur 

semakin maju (rendah) sistem perpajakan negara tersebut. 

Karena sifat pungutan pajak yang membebani pengusaha dan tidak adanya 

imbal balik (kontra prestasi) secara langsung, masyarakat cenderung menghindari 

kewajiban pajak. SPT sebagai sebuah pertanggungjawaban WP atas perhitungan 

pajak diisi seadanya saja. Asalkan transaksi-transaksi yang terintegrasi dengan 

instansi/lembaga lain sudah dilaporkan, WP merasa cukup. Sementara itu, 

transaksi-transaksi yang tidak terpantau cenderung disembunyikan. 

Saat ini Indonesia memiliki rasio pajak terendah kedua setelah Myanmar 

diantara negara-negara Asean. Rata-rata rasio pajak yang dimiliki Indonesia 

semenjak 1985-1999 adalah 11,31%, jauh di bawah Singapura (22,24%), 

Malaysia (20,17%), Thailand (17,28%) dan Filipina (14%).  

Ketika UU Perpajakan direvisi kembali pada tahun 1994, rasio pajak yang 

dicapai juga hanya berkisar 12%. Yang lebih memprihatinkan, rasio pajak tahun 

1997/1998, 1998/1999 dan 1999/2000 terus mengalami penurunan menjadi 

11,4%, 9,7% dan 7,7%. 

Coverage ratio atau perbandingan antara penerimaan pajak RIIL dibanding 

POTENSI pajak yang sebenarnya ada, menggambarkan tingkat kejujuran wajib 

pajak dalam menjalankan kewajibannya. endahnya nilai tax coverage ratio 

mengindikasikan adanya banyak kewajiban pajak yang lolos dari penjaringan 

pajak. Sebagai gambaran, besar tunggakan pajak sampai pertengahan tahun 2000 

yang lalu mencapai lebih kurang Rp 14 triliun. 



Penerapan Self Asessement sebenarnya bisa efisien dan efektif jika 

pelaksanaannya disertai mekanisme kontrol yang baik yang didukung dengan 

sebuah database yang komprehensif. Logikanya jelas, jika wajib pajak X 

membayar sejumlah A maka Direktorat Jendral Pajak harus dapat membuktikan 

bahwa memang hutang pajak X adalah sejumlah A. Bagaimana caranya? 

Tentunya dengan sebuah komparasi data. Direktorat Pajak tidak dapat memeriksa 

ulang kewajiban wajib pajak tanpa basis data yang jelas. 

Keterbatasan database di DJP, akan mulai teratasi dengan keluarnya UU 

KUP 27/2007 yang dipasal 35A ayat (1) dan (2) secara tegas menyoroti perihal 

akses data. Lewat pasal tersebut wajib pajak dipaksa untuk membuka akses data 

mereka bagi keperluan pemeriksaan pajak selama (sampai dengan) 10 tahun 

kebelakang.  

Jika pasal ini benar benar diterapkan, banyak pihak yang percaya 

mayoritas wajib pajak bisa terkena tuduhan penggelapan pajak. Wajib Pajak yang 

jujur sepertinya sangat minoritas dinegeri ini. Terlihat dari persentasi tax ratio dan 

coverage ration yang rendah itu. Atas pertimbangan inilah kemudiah Direktorat 

Jendral Pajak mengeluarkan sebuah fasiltas baru bernama Sunset Policy.  

Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan 

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data 

kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat 

Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari 

pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 

ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai 

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan 

benar. 



Ada ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang 

memberikan semacam pengampunan pajak kepada Wajib Pajak tertentu. 

Kebijakan ini juga dikenal sebagai Sunset Policy. 

Ada dua jenis pengampunan yang diberikan oleh Undang-undang KUP 

yang baru ini. Pertama adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

berupa bunga atas pembetulan SPT Tahunan untuk tahun pajak sebelum tahun 

2007. Yang kedua adalah penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak 

atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib 

Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela 

untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

Terhadap Wajib Pajak (WP) yang tidak memanfaatkan fasilitas Sunset 

Policy, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk 

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Apabila hasil 

pemeriksaan menunjukkan adanya pajak yang tidak atau kurang dibayar, maka 

terhadap Wajib Pajak bersangkutan dikenai sanksi administrasi. 

Selain itu, apabila Direktorat Jenderal Pajak memiliki atau mendapatkan 

data atau keterangan lain yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus atau 

kurang dibayar, maka Wajib Pajak juga dapat dikenai sanksi administrasi atas 

pajak yang masih harus atau kurang dibayar tersebut. 

Dengan adanya Sunset Policy diharapkan Wajib Pajak mengambil 

kesempatan tersebut sehingga penerimaan pajak Negara bertambah. Dan Negara 

pun akan melakukan tugasnya untuk mensejahterakan rakyatnya dalam bentuk 

memberikan fasilitas untuk rakyatnya. 

Berkenaan dengan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Hubungan Sunset Policy Terhadap Penerimaan Pajak”  

1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi 

masalah-masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa banyak jumlah SPT Pembetulan dalam rangka Sunset Policy. 

2. Seberapa banyak jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy. 

3. Berapa jumlah penerimaan pajak penghasilan dari Sunset Policy. 



4. Apakah terdapat keterkaitan antara Sunset Policy  dengan penerimaan 

pajak. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka maksud 

penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara Sunset Policy yang 

dilakukan dengan penerimaan pajak. 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah SPT Pembetulan dalam 

rangka Sunset Policy 

2. Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak yang mengikuti Sunset Policy 

3. Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penerimaan pajak penghasilan 

dari Sunset Policy 

4. Untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan antara Sunset Policy dengan 

penerimann pajak 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang dapat 

bermanfaat bagi : 

1. Bagi penulis, untuk memperluas ilmu dan wawasan tentang praktek 

perpajakan dan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian siding 

sarjana ekonomi pada Unversitas Widyatama. 

2. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan menambah wacana 

perpajakan terutama dalam hal masalah penerimaan pajak dan Sunset 

Policy. 

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sedikit masukan yang dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan pengambilan keputusan terutama dalam hal sunset policy 

untuk dapat digunakan lagi di tahun berikutnya 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 



Dalam rangka menjamin keberlangsungan pembangunan masyarakat, 

pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dilain pihak bagi dunia 

usaha, pajak merupakan sumber pengeluaran (cash disbursement) tanpa 

memperoleh imbalan secara langsung. Jadi dalam hal membayar pajak, biasanya 

perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin. 

Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan 

instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data 

kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat 

Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan 

yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari 

pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan 

kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 

ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai 

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan 

benar. 

Ada ketentuan baru dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang 

memberikan semacam pengampunan pajak kepada Wajib Pajak tertentu. 

Kebijakan ini juga dikenal sebagai Sunset Policy. 

”Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang 

berlaku hanya di tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007)”. 

Pasal 37A ayat 1: Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang 

mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan 

paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-

Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi 

berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 Pasal 1: 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar 

2. Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan: 

 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007: atau     

 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan 

sebelum Tahun Pajak 2007, 

yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, 

diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak. 

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan dibidang perpajakan dan 

terus mengupayakan perbaikan-perbaikan untuk menyempurnakan sistem 

tersebut. Namun pada kenyataannya tidak semua upaya tersebut memberikan 

alternatif terbaik, tak jarang muncul komentar mengiringi lahirnya berbagai 

kebijakan pemerintah berkaitan dengan sektor pajak tersebut, baik bersifat pro 

maupun kontra. 

Pajak merupakan komponen penting penerimaan negara. Sekitar 80 persen 

total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

saat ini disumbang dari penerimaan perpajakan. Tidak heran kalau pemerintah 

memberi perhatian khusus pada sektor ini untuk mengamankan penerimaan 

negara. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal pemerintahannya malah 

sempat melakukan inspeksi mendadak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen 

Pajak), secara khusus mengingatkan aparat pajak untuk bekerja sungguh-sungguh 

mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. 

Belakangan Menteri Keuangan Jusuf Anwar juga menyiapkan kontrak 

politik salah satunya dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menilai kinerjanya 



dalam memimpin Ditjen Pajak. Dalam kontrak politik tersebut antara lain 

disebutkan jika dalam waktu tiga bulan, kinerja Direktorat Jenderal Pajak 

dianggap tidak memenuhi target yang diharapkan, Direktorat Jenderal Pajak akan 

diminta untuk mengundurkan diri.  

Tahap yang paling banyak menyita waktu dan rumit adalah menghitung 

jumlah penghasilan yang kena pajak, yang harus disampaikan dalam Surat 

Pemberitahuan (SPT). Sebenarnya adanya pedoman yang diberikan untuk mengisi 

Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut banyak membantu dalam perhitungan. 

Namun bagi Wajib Pajak sepertinya merupakan beban, karena untuk menghitung 

laba dari usaha sebagai bagian dari penghasilan, dipakai tata cara perhitungan 

tersendiri. Semakin besar usaha yang dijalankan, maka semakin rumit perhitungan 

yang harus dibuat. Dengan pengetahuan akuntansi, ditambah dengan penggunaan 

komputer, serta manajemen pajak maka cara perhitungan yang dilakukan menjadi 

lebih mudah. 

Satu hal yang sering mempengaruhi perhitungan pajak adalah sikap atau 

persepsi dari Wajib Pajak itu sendiri. Pajak merupakan beban yang mengurangi 

penghasilan Wajib Pajak itu sendiri. Walaupun semua sependapat bahwa pajak 

merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul bersama oleh semua warga negara, 

tetapi tidak semua Wajib Pajak dapat menerima jumlah beban yang dilimpahkan 

kepadanya. Dengan demikian ada kecenderungan untuk mengalihkan atau 

mengurangi jumlah beban tersebut, dengan mencari celah-celah kekosongan atau 

kelemahan undang-undang, seperti memanfaatkan  potongan-potongan, insentif 

pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, dan 

pajak ditanggung oleh negara. 

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, dirumuskan suatu hipotesis 

yang akan dibuktikan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, hipotesis tersebut akan 

dibandingkan dengan pembahasan atau analisis yang penulis lakukan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka 

penulis membuat hipotesis sebagai berikut : ”Terdapat hubungan yang positif 

antara sunset policy dengan penerimaan pajak”. (KPP Bandung Cicadas) 

 



Sunset policy 

 

Gambar 1.1. bagan kerangka pemikiran 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini melalui 

pendekatan survey dan metode asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka 

akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, 

meramalkan dan mengontrol suatu gejala. Permasalahan asosiatif adalah suatu 

pernyataan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih 

Dalam mengumpulkan data, cara-cara yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 Pengumpulan Data Primer 

Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan 

observasi langsung di KPP Bandung Cicadas Jl. Soekarno-hatta 

No.781, Bandung 40725, sedangkan teknik untuk mengumpulkan data 

primer dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 Melakukan wawancara dengan para pejabat yang berwenang 

dengan pelaksanaan Sunset Policy, guna mendapatkan 

keterangan dan data yang diperlukan serta yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. 

 Mempelajari dan menganalisis dokumen-dokumen dan catatan-

catatan yang berhubungan dengan penelitian. 

 

 Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan melalui studi literatur 

atau studi kepustakaan, sedangkan teknik pengumpulan data sekunder 

ini adalah dengan mendapatkan berbagai literatur dan referensi serta 

data hasil olahan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan. 

Data yang telah diperoleh ini lalu diteliti serta dikaji guna memperoleh 

Penerimaan pajak 



dasar-dasar teori yang dapat digunakan untuk mendukung dan 

menunjang penelitian yang dilakukan penulis. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Panelitian 

Penelitian ini dilakukan pada KPP Bandung Cicadas Jl. Soekarno-hatta 

No.781, Bandung 40725. Lamanya penelitian diperkirakan memerlukan waktu 

tiga bulan, yakni mulai dari pengumpulan data, hingga selesainya penyusunan 

hasil penelitan ini. 

 

 

 

 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak 

Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. 

Masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat hukum, yaitu masyarakat 

yang mempunyai ciri-ciri sebagai masyarakat tetap, yang merupakan satu 

kesatuan yang kuat untuk jangka waktu yang panjang, yang anggota 

masyarakatnya satu sama lain mempunyai hubungan erat, mempunyai 

kepentingan sama, dan kepentingan bersama ini dilaksanakan dengan cara 

bergotong royong. Tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak. Tujuan 

atau kepentingan bersama inilah yang mengakibatkan adanya pajak. Apabila 

masing-masing individu tidak berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak 

mempunyai kepentingan bersama, maka tentu tidak ada upaya untuk memenuhi 

kebutuhan bersama, sehingga tidak ada pula pajak. Jadi, pajak hanya dapat 

dibenarkan apabila pajak tersebut bermanfaat bagi masyarakat. 


