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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum (Mardiasmo, 2011). Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 (UU No. 28 

Tahun 2007) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.  Sedangkan 

menurut (Waluyo, 2009) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ditunjukan dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan  tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hampir 70 persen 

penerimaan berasal dari sektor pajak. Diantara sumber pendapatan lainnya pajak 

adalah penyumbang pendapatan negara paling besar (Munari, 2005). Sebagai 

penerimaan negara yang sangat dominan, maka penerimaan pajak harus berjalan 

secara optimal. Hal ini diikuti dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan pembaharuan terhadap sikap 
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petugas yang harus profesional dan transparan, pengabdian yang tinggi dan 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak dan sistem perpajakan.  

Berbagai upaya peningkatan penerimaan pajak telah dilakukan pemerintah, 

diantaranya dengan melakukan Tax Reform (pembaharuan di bidang perpajakan), 

yaitu kebijakan terbaru di bidang perpajakan yang dikeluarkan pemerintah adalah 

pelaksanaan program Tax Amnesty. Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap 

harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Tujuan dari pengampunan 

pajak adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi 

melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada peningkatan likuiditas 

domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan 

investasi. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 

berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, 

dan terintegrasi, selain itu juga meningkatkan penerimaan pajak merupakan tujuan 

dari pengampunan pajak (UU No.11 Tahun 2016).  

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek 

pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar 

negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. 

Sebelumnya penerapan tax amnesty belum dilandasi payung hukum berupa 

undang-undang dan kejelasan syarat dan tujuannya yang menyebabkan keraguan 

pada wajib pajak dan calon wajib pajak, saat ini tax amnesty sudah berlandasan 

hukum yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. 
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Pengampunan pajak (tax amnesty) adalah terobosan kebijakan yang 

didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan 

di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin 

transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran 

informasi antar negara. Kebijakan tax amnesty juga tidak akan diberikan secara 

berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan tax 

amnesty tidak akan diberikan lagi. (Ngadiman dan Huslin, 2015) menyatakan 

bahwa Tax amnesty memiliki pengaruh yang sangat positif dan sifnifikan terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka 

angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tax amnesty 

ini bila diterapkan dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama 

kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, akan tetapi kebijakan ini 

mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa 

menurunnya kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dari wajib pajak patuh, 

bilamana tax amnesty dilaksanakan dengan program yang tidak tepat (Ragimun, 

2014). Berbagai upaya dalam membangun kemauan wajib pajak untuk mengikuti 

tax amnesty telah dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, seperti Sosialisasi 

mengenai tax amnesty telah dilakukan pemerintah melalui media elektronik dan 

cetak guna menarik kemauan wajib pajak mengikuti tax amnesty. 

Peningkatan sikap atau kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus 

ditunjang dengan informasi yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat 

serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi tingkat kepatuhan sukarela wajib 

pajak di Negara Indonesia semakin menurun. Voluntary compliance (kepatuhan 
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sukarela) adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak 

sendiri. Voluntary compliance didefinisikan sebagai, memasukkan dan 

melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar 

jumlah pajak  terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan 

pemaksaan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan sukarela 

apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu 

adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan kewajibannya (Sari dan 

Mangoting ,2014). 

Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal 

penting dalam penerimaan pajak (Jatmiko, 2006). Peningkatan penerimaan pajak 

negara dapat terjadi jika adanya kesadaran wajib pajak akan peraturan perpajakan 

dan kewajiban pajaknya. Diperlukan kesadaran masyarakat dengan 

mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk memenuhi 

kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat seperti yang dijelaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Wajib pajak yang sadar akan kewajiban 

pajaknya, akan menyadari pentingnya mengikuti tax amnesty untuk membantu 

penyelenggaraan pembangunan negara. Kemauan wajib pajak membayar pajak 

merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut (Hardiningsih dan 

Yulianawati, 2011). 

Menteri Keuangan Periode 2010-2013 Agus Martowardojo, mengatakan 

bahwa  kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih sangat rendah, 

kondisis tersebut membuat potensi penerimaan pajak negara semakin menurun, 

sementara target penerimaan pajak dituntut meningkat dari tahun ke tahun untuk 

membiayai kebutuhan belanja negara. 
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sejak tahun 1983 self assessment systemtelah diterapkan dan digunakan 

sebagai sistem perpajakan di Indonesia, sistem ini memberikan kepercayaan 

penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan 

kewajiban pajaknya sendiri (Mardiasmo, 2003). Dengan menerapkan sistem ini, 

diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, 

kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik 

untuk membayar pajak dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Oleh karena itu pemerintah harus meningkatkan pelayanan 

dan bertanggung jawab atas dana yang telah disetor oleh wajib pajak untuk 

digunakan sebagai keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, 

dengan begitu pemerintah akan mendapatkan citra positif dari masyarakat atau 

wajib pajak yang nantinya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap 

negara dan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya 

dalam membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. 

Memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan penguasaan pada 

bidang perpajakan bagi wajib pajak akan sangat membantu untuk meningkatkan 

kesadaran wajib pajak agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku dalam 

ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa 

pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah 

untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Dengan mendidik 

dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan 

lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan 

yang sama, maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga 

pihak yang terhukum akan menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007).  
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Pemberian sanksi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku 

merupakan sanksi perpajakan. Sanksi mengenai tax amnesty bagi wajib pajak 

diatur dalam Pasal 18 UU No.11 Tahun 2016. Sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) diberikan kepada wajib pajak yang 

belum atau kurang mengungkap hartanya dalam Surat Pernyataan sampai dengan 

akhir periode tax amnesty. Terdapat pula sanksi bagi wajib pajak yang memilih 

tidak mengikuti program tax amnesty, jika terdapat harta yang diperoleh sejak 1 

Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT 

Tahunan PPh, dianggap tambahan penghasilan dan dikenai pajak dan sanksi 

sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan 

Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Untuk Mengikuti Program Tax Amnesty” 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi tingkat kemauan wajib pajak 

untuk mengikuti program tax amnesty? 

2. Apakah sanksi pajak mempengaruhi tingkat kemauan wajib pajak untuk 

mengikuti program tax amnesty? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu: 
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1. Mengetahui pengaruh secara empiris kesadaran wajib pajak terhadap 

tingkat kemauan wajib pajak untuk mengikuti program tax amnesty. 

2. Mengetahui pengaruh secara empiris sanksi pajak terhadap tingkat 

kemauan wajib pajak untuk mengikuti program tax amnesty. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Bagi Peneliti  

Sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir dan 

pembelajaran yang bermanfaat untuk bekal setelah selesai dari jenjang 

perkuliahan strata satu. 

1.4.2. Bagi Wajib Pajak 

Sebagai sarana informasi mengenai program tax amnesty dan dapat 

membantu dalam masalah pengambilan keputusan untuk mengikuti 

program tax amnesty atau tidak. 

1.4.3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak 

Memberikan informasi kepada Kantor Pelayanan pajak(KPP) 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku 

sadar dengan pendekatan Teori Kemauan Membayar Pajak dan Terori 

Perilaku Terencana yang bisa digunakan untuk mengevaluasi program tax 

amnesty yang telah dijalankan dan bisa dijadikan pembanding dengan 

program sunset policy yang telah dijalankan lebih dahulu. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bab, secara 

garis besar terdiri dari: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian melalui gambaran isi 

atau fenomena yang sedang terjadi di dunia keuangan dan perpajakan. Terdapat 

pula rumusan masalah, tujuan penelian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan yang ada dalam penelitian yang akan dilakukan. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas tentang teori yang mendukung pada rumusan masalah 

yang ada. Dalam bab ini diuraikan beberapa penelitian terdahulu, 

pengembangan hepotesis, dan kerangka teoritis. Secara garis besar bab ini 

memuat tentang kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kemauan 

wajib pajak untuk mengikuti program perpajakan tax amnesty.  

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dan 

menguraikan secara rinci. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 


