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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Purnamawati & Supadmi (2010), meneliti pengaruh efektivitas kebijakan 

Sunset Policy pada penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Badung Utara 

Tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh efektivitas kebijakan Sunset Policy berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama Badung Utara yang 

ditunjukkan dengan nilai Adjust 𝑅2
 senilai 39,1%. Artinya semakin kebijakan 

Sunset Policy efektif, maka penerimaan pajak penghasilan semakin meningkat. 

Sari & Fidiana (2017), menjelaskan pengaruh Tax Amnesty, pengetahuan 

perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Jenis penelitian 

yaitu kuantitatif kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak 

Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya 

Tegalsari. Metode sampel ditentukan dengan metode accidental sampling, 

didapatkan 88 responden. Kuesioner dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5 

digunakan sebagai data penelitian. Regresi linier berganda menggunakan program 

SPSS for Windows merupakan teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, ada pengaruh positif Tax Amnesty dan pengetahuan perpajakan, 

sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Adam,dkk (2017) meneliti pengaruh program pengampunan pajak terhadap 

efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. Data sekunder berupa data penerimaan 
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pajak KPP Se-Indonesia Tahun 2015 dan Tahun 2016 digunakan sebagai sumber 

data dalam penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penerimaan pajak yang berasal dari 341 KPP di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis data deskriptif dan verifikatif. Uji beda dua sampel 

berkaitan digunakan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

menunjukkan program pengampunan pajak tidak memberikan pengaruh signifikan 

terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari 341 KPP dalam sampel yang tingkat efektivitas penerimaan pajak 

masuk kategori efektif hanya diraih oleh 53 KPP (16%) sedangkan 288 KPP 

lainnya (84%) belum efektif. 

Ngadiman & Huslin (2015), menjelaskan pengaruh Sunset Policy, Tax 

Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil 

penelitian analisis data yang diketahui bahwa sunset policy berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai 

t hitung -1,045 > t tabel 2,000 dengan nilai signifikansi (0,299) > 0,05 sehingga 

H1 ditolak. Tax Amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,654 > t tabel 2,000 dengan 

nilai signifikansi (0,000) < 0,05 sehingga H2 diterima. Sanksi pajak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan 

nilai t hitung 3,221 > t tabel 2,000 dengan nilai signifikansi (0,002) < 0,05 sehingga 

H3 diterima. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan.Jumlah sampel dalam penelitian ini 
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sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Kembangan.Pengambilan sampel 

dilakukan dengan menggunakan Metode simple random sampling. Metode 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis 

regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien 

determinasi (uji R2 ), uji regresi stimultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t).  

Awaeh, dkk (2017), meneliti efektivitas penerapan Tax Amnesty 

(pengampunan pajak) terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak 

pratama bitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan efektivitas 

amnesti pajak pada periode pertama sebesar 77,94% dan penurunan yang sangat 

signifikan terjadi pada periode kedua sebesar 22,27% atau mengalami penurunan 

sebesar 55,65% sehingga dikatakan tidak efektif. Hal ini dikarenakan program 

amnesti pajak hanya mengambil 4,24% bagian dalam penerimaan pajak pada KPP 

Pratama Bitung. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Pajak Secara Umum 

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, 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-sebesarnya 

kemakmuran rakyat. 
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Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan 

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan. 

2. Tax Amnesty 

a) Pengertian Tax Amnesty 

Tax Amnesty adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada 

kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan 

dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga 

dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu 

tanpa takut hukuman pidana (Ngadiman & Huslin, 2015). 

Menurut PMK Nomor 118/PMK.03/2016, Pengampunan pajak 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 

Pengampunan Pajak. 

b) Tujuan Tax Amnesty 

Menurut UU No. 11 Tahun 2016, Tax Amnesty bertujuan sebagai 

berikut: 
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1. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui 

pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap 

peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, 

penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. 

2. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih 

berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, 

komprehensif, dan terintegrasi, dan 

3. Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan 

untuk pembiayaan pembangunan. 

c) Tahapan Tax Amnesty 

Adapun tata cara pengajuan pengampunan pajak seperti dilansir 

laman resmi DJP (www.pajak.go.id) adalah sebagai berikut: 

Pertama, Wajib Pajak datang ke KPP tempat WP terdaftar atau 

tempat lain yang ditentukan oleh menteri untuk meminta penjelasan 

mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus 

dilampirkan dalam SP. 

Dokumen tersebut meliputi: bukti pembayaran uang tebusan, bukti 

pelunasan tunggakan pajak bagi WP yang memiliki tunggakan pajak, daftar 

rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan, daftar 

utang serta dokumen – dokumen pendukung. 

Ada pula bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau 

pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan 

http://www.pajak.go.id/
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pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, fotokopi SPT PPh Terakhir, 

dan surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke 

DJP. 

Selanjutnya, surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan 

harta ke dalam wilayah NKRI paling singkat selama tiga tahun terhitung 

sejak dialihkan. Dokumen ini ditujukan bagi WP akan melaksanakan 

repatriasi. 

Bagi WP yang akan melakukan deklarasi wajib melampirkan surat 

pernyataan tidak mengalihkan harta ke luar wilayah NKRI paling singkat 

selama tiga tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan. 

Bagi WP yang bergerak di bidang UMKM wajib melampirkan surat 

pernyataan mengenai besaran peredaran usaha. 

Kedua, WP melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan 

untuk mengajukan pengampunan pajak melalui SP, termasuk membayar 

uang tebusan dan pelunasan segala tunggakan dan kewajiban pajak – 

seperti yang tertera dalam lampiran dokumen. 

Ketiga, WP menyampaikan SP ke KPP tempat WP terdaftar atau 

tempat lain yang ditentukan Menteri Keuangan. 

Keempat, Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima SP. 

Kelima, menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri 

menerbitkan Surat Keterangan (SK) paling lama sepuluh hari kerja, 
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terhitung sejak tanggal diterima SP beserta lampirannya. Kemudian, SK 

Pengampunan Pajak dikirim kepada WP. 

Keenam, jika dalam sepuluh hari kerja menteri atau pejabat yang 

ditunjuk atas nama menteri belum menerbitkan SK, SP dianggap diterima. 

Ketujuh, WP dapat menyampaikan SP maksimal tiga kali selama 

berlakunya UU Pengampunan Pajak.  

d) Fasilitas Tax Amnesty 

Menurut Faisal Eddy (2016:4), terdapat enam fasilitas dan proteksi 

yang diberikan oleh pemerintah yang disetujui oleh parlemen dalam 

rangkaian pelaksanaan program amnesti pajak, yaitu: 

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang. 

2. Tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana 

perpajakan. 

3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya 

tindak pidana perpajakan, dan bahkan penyidikan adanya tindak pidana 

di bidang perpajakan. 

4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan tindak 

pidana perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana di bidang 

perpajakan. 

5. Jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak yang tidak dapat 

dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun. 
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6. Pembebasan Pajak Penghasilan untuk balik nama harta tambahan masih 

diatas namakan pihak lain hingga 31 Desember 2017. 

e) Periode Tax Amnesty 

Tax Amnesty berlangsung selama 9 bulan dalam tiga tahap, yaitu: 

 Tahap I : 1 Juli – 30 September 2016 

 Tahap II : 1 Oktober – 31 Desember 2016 

 Tahap III : 1 Januari – 31 Maret 2017 

f) Jenis Tarif Tax Amnesty 

Menurut Faisal Eddy (2016:5) terdapat empat jenis tarif uang tebusan 

yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, yaitu: 

1) Tarif uang tebusan untuk deklarasi dalam negeri: 

 Tahap I : 1 Juli – 30 September 2016 

2% x (Nilai harta – Nilai utang) 

 Tahap II : 1 Oktober – 31 Desember 2016 

3% x (Nilai harta – Nilai utang) 

 Tahap III : 1 Januari – 31 Maret 2017 

5% x (Nilai harta – Nilai utang) 

2) Tarif uang tebusan untuk repatriasi asset di luar negeri: 

 Tahap I : 1 Juli – 30 September 2016 

4% x (Nilai harta – Nilai utang) 

 Tahap II : 1 Oktober – 31 Desember 2016 
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6% x (Nilai harta – Nilai utang) 

 Tahap III : 1 Januari – 31 Maret 2017 

10% x (Nilai harta – Nilai utang) 

3) Tarif uang tebusan untuk deklarasi asset luar negeri (asset di luar negeri 

dibawa ke Indonesia) : 

 Tahap I : 1 Juli – 30 September 2016 

2% x (Nilai harta – Nilai utang) 

 Tahap II : 1 Oktober – 31 Desember 2016 

3% x (Nilai harta – Nilai utang) 

 Tahap III : 1 Januari – 31 Maret 2017 

5% x (Nilai harta – Nilai utang) 

4) Tarif khusus bagi pengusaha kecil (UMKM, batas omzet/tahun Rp. 

4,8M) 

 Jika nilai pengungkapan harta s.d. Rp 10M : 0,5% x (Nilai harta – Nilai 

utang) 

 Jika nilai pengungkapan harta lebih besar dari Rp 10M : 2% x (Nilai 

harta – Nilai utang). 

g) Dampak Tax Amnesty 

Menurut Susanti (2016), ada dampak positif dan negatif dari adanya 

program pengampunan pajak, yaitu: 

1) Dampak Positif 
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 Tidak hanya menghapus utang pajak atas Wajib Pajak, tetapi juga dapat 

memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak di jangka panjang. 

 Dapat meningkatkan subjek dan objek pajak. Subjek pajak dapat berupa 

kembalinya dana yang berada di luar negeri (repatriasi) dan objek pajak 

berupa bertambahnya Wajib Pajak. 

 Meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat menunjang 

pembangunan infrastuktur serta pembiayaan program pemerintah. 

2) Dampak Negatif 

Kesempatan bagi Wajib Pajak yang melakukan tax evasion, sehingga 

timbul rasa ketidak adilan bagi Wajib Pajak yang membayar pajak 

dengan patuh. 

h) Sejarah Tax Amnesty 

Laman resmi kementrian keuangan (www.kemenkeu.go.id) 

menuliskan sejarah program Tax Amnesty di Indonesia. Program 

pemerintah ini berawal pada tahun 1964 di era Presiden Ir. Soekarno yang 

berakhir pada 30 November 1965. Program Tax Amnesty yang pertama ini 

dinilai tidak berhasil karena adanya gerakan 30 September PKI atau 

G30SPKI. Amnesti pajak dilakukan kembali di era presiden kedua pada 

tahun 1984. Tujuan dilakukannya kembali program pengampunan pajak 

untuk mengubah system perpajakan di Indonesia dari official assessment 

(besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah) diubah ke self assessment 

http://www.kemenkeu.go.id/
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(besarnya pajak ditentukan oleh Wajib Pajak sendiri). Program Tax 

Amnesty yang kedua juga mengalami kegagalan karena system perpajakan 

belum terbangun. Setelah 32 tahun sejak program Tax Amnesty dilakukan, 

tahun 2016 diberlakukan kembali program pengampunan pajak dengan 

harapan dapat berjalan lancar dan sukses mengingat program Tax Amnesty 

sudah gagal dua kali di Indonesia. 

3. Konsep Efektivitas 

Efektivitas yaitu hubungan antara output dengan tujuan. Efektivitas 

terkait dengan hubungan antara hasil yang sesungguhnya dicapai dengan hasil 

yang diharapkan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan 

maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, 

program, atau kegiatan dinilai efektif jika output yang dihasilkan  bisa 

memenuhi tujuan yang di harapkan, atau dikatakan spending wisely (Mahmudi, 

2005:92). 

Efektivitas Tax Amnesty dapat diukur dengan membandingkan realisasi 

penerimaan Tax Amnesty dengan target Tax Amnesty. 

Awaeh,dkk (2017) menyatakan untuk mengukur efektivitas penerimaan Tax 

Amnesty dan efektivitas penerimaan pajak:   

Efektivitas penerimaan Tax Amnesty = 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑚𝑛𝑒𝑠𝑡𝑦

𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑥 𝑎𝑚𝑛𝑒𝑠𝑡𝑦
 x 100% 

Untuk mengukur keefektivan maka digunakan indikator seperti tabel berikut: 

Tabel 2.1. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 
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Presentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup Efektif 

60-80% Kurang Efektif 

<60% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Awaeh, dkk, 2017) 

 


