
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar diantara 

sumber pendapatan lainnya. Hal itu dapat dilihat pada Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 pendapatan negara 

diproyeksikan sebesar  Rp1.894,7 triliun, kontribusi dari penerimaan 

sektor pajak adalah sebesar Rp1.618,1 triliun. Artinya 85,4% APBN 

ditopang dari penerimaan pajak. Bagi pemerintah, pajak merupakan 

sumber pendapatan negara yang potensial untuk ditingkatkan. Dalam 

meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan beberapa upaya 

melalui peningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar (Ekstensifikasi 

pajak)  dan faktor-faktor dari dalam (Intensifikasi pajak), serta 

mewujudkan suatu keadilan dalam pengenaan pajak yang merata sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

(https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018) 

Di Indonesia, diberlakukan 3 sistem dalam pemungutan pajak salah 

satunya adalah Self Assessment System. Self Assessment merupakan sistem 

pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang 

harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Salah satu jenis 

pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21. Dimana orang pribadi maupun badan yang terdaftar sebagai wajib 
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pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak 

terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem online yang 

sudah dibuat oleh pemerintah. Jumlah wajib pajak yang terdaftar saat ini 

adalah 38.651.881 dengan 17.653.963 diantaranya wajib menyampaikan 

SPT. Namun dalam prakteknya wajib pajak yang melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) hingga 31 Maret 2018 hanya sebesar 10.589.648 

orang atau masih 59,98%. Meskipun mengalami kenaikan 14% 

dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2017, masih banyak 

wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga, 40,02% 

wajib pajak dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa denda, 

bunga, dan kenaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). 

(https://www.pajak.go.id/) 

Pengenaan sanksi administrasi juga disebabkan kekhilafan dari Wajib 

Pajak ataupun bukan merupakan kesalahan dari Wajib Pajak itu sendiri. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum Perpajakan (UU KUP) Pasal 36 Ayat 1 Huruf a Wajib Pajak  dapat 

mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi yang telah ditentukan. Dalam mengajukan permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak, Wajib Pajak 

menggunakan alasan berupa kesulitan keuangan, kurang memahami alur 

pembayaran, dan lain-lain. Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan 

harus melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 
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dan alasan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan 

beserta buktinya lalu Wajib Pajak mengirimkan ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) terdaftar. Setelah seluruh dokumen diterima oleh Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), akan dikirimkan ke Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak untuk diproses dengan jangka waktu tertentu. Dalam proses 

tersebut, belum tentu akan menghasilkan yang sama artinya setiap 

permohonan yang diajukan oleh setiap wajib pajak dengan kasus yang 

berbeda akan menghasilkan berbagai keputusan seperti ditolak formal, 

mengabulkan/menerima seluruhnya, dan mengabulkan/menerima 

sebagian. Dari hal tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengetahui 

bagaimana proses penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penyelesaian permohonan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi PPh Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III?  

2. Bagaimana kesesuaian proses penyelesaian permohonan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi PPh Pasal 21 Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Timur III berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

8/PMK.03/2013? 
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C. Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini, ditekankan pada penyelesaian permohonan 

sanksi administrasi PPh Pasal 21 Orang Pribadi pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh 

penulis: 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

a. Ingin mengetahui proses penyelesaian permohonan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi PPh Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Timur III  

b. Ingin mengetahui kesesuaian proses penyelesaian permohonan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PPh Pasal 21 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik secara teoritis 

maupun praktis adalah sebagai berikut: 
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a. Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, 

pengalaman dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai proses 

penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi PPh pasal 21. Selain itu, dapat dijadikan perbandingan 

penelitian dalam konteks yang sama dan dapat menjadi bahan 

masukan dalam penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, antara lain: 

1) Bagi Wajib Pajak 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadikan 

pemahaman bagi Wajib Pajak yang kurang memahami tentang 

penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi PPh Pasal 21 sehingga Wajib Pajak dalam 

mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur dan syarat 

yang telah ditentukan. 

2) Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi referensi 

bagi para pembaca yang membutuhkan mengenai proses 

penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi PPh pasal 21. 

 


