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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang 

berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan 

tersebut dibutuhkan anggaran pembangunan yang jumlah nominalnya cukup besar. 

Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggali  sumber dana dari dalam 

negeri, yaitu pajak. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pungutan pajak merupakan 

pendapatan negara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat (Agung, 2007). Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak 

telah melakukan berbagai cara untuk menggali semaksimal mungkin penerimaan 

pajak. Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan yaitu dari Official Assesmnet System yang 

memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang menjadi Self Assesment System (Muliari & Setiawan, 2011). 

Self assesment system menuntut wajib pajak aktif dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, 

menghitung, mengisi, meyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

dibayarkan. Kesadaran dan Kepatuhan dari wajib pajak merupakan hal yang 

penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Trisnayanti & Jati, 2015). 

Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun terdapat 

kendala yang menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah 
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kepatuhan wajib pajak (Rahman, 2009). Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di 

Indonesia saat ini masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya rasio pajak 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu pada angka 12%, angka ini jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura 14%, 

Malaysia 16%, Filipina 12,9%, dan Thailand 16,5% (www.fiskal.kemenkeu.go.id). 

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2008 

melakukan terobosan dalam penggalian potensi perpajakan sebagaimana 

disebutkan diatas yaitu mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang 

secara suka rela melakukan pembetulan atas pelaporan pajaknya tahun-tahun yang 

lalu serta memberikan kelonggaran bagi masyarakat dalam hal memperoleh Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan Sunset Policy (Ngadiman & 

Huslin, 2015). Sunset policy merupakan penghapusan sanksi administrasi 

perpajakan berupa bunga terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang 

diatur berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (Anggraeni, 2011). Disamping sunset policy, pemerintah 

memberikan pengampunan pajak atau tax amnesty kepada Warga Negara Indonesia 

(WNI) yang diduga melakukan penghindaran pajak di luar negeri. 

Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk menarik dana 

masyarakat yang selama ini terhenti di perbankan negara lain. Tax Amnesty 

diberikan kepada wajib pajak yang selama ini tidak melapor dan meyetorkan pajak 

dengan benar (Mardiasmo, 2012). Kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan 

instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
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(DPR), hal ini terkait pihak-pihak yang pantas mendapatkan pengampunan 

(Ngadiman & Huslin, 2015). Pada tahun 2016 kebijakan tax amnesty periode 

pertama yaitu mulai bulan juli hingga akhir september 2016 yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, pemerintah berhasil menarik harta tebusan 

berdasarkan SPH sebesar Rp 92,9 Triliun dan harta tebusan berdasarkan SSP 

sebesar Rp 97,2 Triliun (www.fiskal.kemenkeu.go.id). Selain program tax amnesty, 

pemerintah dalam menggali potensi pendapatan dari pajak memberlakukan sanksi 

apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya 

(Suciningsih et al, 2011). 

Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus 

ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan mematuhi 

peraturan apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak 

merugikannya (Nugroho, 2006). Semakin tinggi sanksi yang diberikan kepada 

wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Imam, 2014). 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Ngadiman & Huslin (2015) tentang pengaruh sunset policy, 

tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena masih 

terdapat keterbatasan dalam hal responden belum bisa menggambarkan kondisi riil 

yang sesungguhnya dan hasil pengisian kuesioner masih terdapat jawaban kosong. 

Efektititas hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan 

http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/
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sumber pendapatan negara. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH SUNSET POLICY, TAX 

AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” 

B.  Rumusan Masalah 

Penerapan self assesment system di Indonesia merupakan salah satu bentuk 

upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. Namun, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang ada 

tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Demikian pula tingkat 

kepatuhan wajib pajak di Kota Malang yang cenderung menurun dari tahun 2012-

2015. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan 

SPT lebih sedikit dengan jumlah total wajib pajak efektif. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak. Variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

penelitian ini adalah sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, Apakah sunset policy, tax amnesty dan sanksi pajak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris Pengaruh Sunset policy, 

Tax amnesty dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi literatur ilmu 

Akuntansi, terutama dalam bidang Perpajakan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membuktikan pengaruh sunset policy, tax 

amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, 

pemerintah harus mempertimbangkan peraturan baru terkait pengampunan pajak 

yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Dan bagi Wajib 

Pajak agar lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 

 


