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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber penerimaan negara Indonesia yang paling potensial adalah 

penerimaan pajak. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, 

tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara namun juga memiliki fungsi 

distribusi pendapatan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam 

usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain fiskus melakukan 

ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan 

meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif. Sedangkan Intensifikasi dapat 

ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan pembinaan kualitas 

aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, dan pembinaan kepada 

para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan 

pasif dan aktif serta penegakan hukum. Faktualnya, banyak orang telah mengabaikan 

peraturan perpajakan yang diterapkan terutama di Indonesia. Di negara Indonesia 

yang merupakan negara kepulauan terdiri dari lima provinsi dan gugusan pulau, tentu 

mempunyai populasi yang besar. Bila dikaitkan dengan perpajakan, pendapatan tiap 

tahun yang diterima oleh negara Indonesia sangat banyak. Dalam kenyataannya, tidak 

seluruh Warga Negara Indonesia membayar pajaknya dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Perpajakan di Indonesia didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang
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Dasar 1945, dimana pajak adalah kontribusi yang dikenakan kepada seluruh Warga 

Negara Indonesia, warga negara asing dan warga yang tinggal secara kumulatif 120 

hari di wilayah Indonesia dalam jangka waktu dua belas bulan.1 Sedangkan menurut 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa 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. 

Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen untuk 

mengatasi ketimpangan distribusi pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan 

tinggi dan yang berpenghasilan rendah. Mengenai sejarah pengenaan pajak 

penghasilan di Indonesia dimulai dari tahun 1816 dengan adanya pajak yang 

dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat 

berdirinya rumah atau bangunan. Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan 

yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis 

tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya 

penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan 

dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. 

Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. 

Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang 

                                                           
1 Wikipedia, “Perpajakan di Indonesia” http://id.wikipedia.org/wiki/Perpajakan_di_Indonesia di unduh 
26 Maret 2014 
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selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya General income tax yakni 

Ordonansi pajak pendapatan yang diperbaharui pada tahun 1920 (Ordonantie op de 

Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik 

bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi pajak 

pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan 

domisili dan asas sumber.2 

Kemudian Pajak Penghasilan di Indonesia diatur pertama kali dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50 dan diamandemen empat kali perubahan 

yang terbaru ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. 

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan 

sistem Self-Assesment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 

untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok 

Wajib Pajak. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan 

pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

Nomor Pokok Wajib Pajak atau disebut NPWP adalah nomor yang diberikan 

kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

                                                           
2 Wikipedia, “ Pajak Penghasilan Indonesia ” http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_penghasilan diunduh 
26 Maret 2014 
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sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya 

diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban 

dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, Wajib 

Pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. 

Mengenai pajak penghasilan saat sekarang di Indonesia, Pemerintah 

menganjurkan kepada seluruh warga negara Indonesia wajib membayar pajaknya 

baik melalui Kantor Pelayanan Pajak yang dekat disekitarnya ataupun melalui 

internet secara online di website yang disediakan. Bila diamati secara langsung, 

tanggapan masyarakat tentu tidak responsif terhadap pajak yang akan dibayarnya 

dikarenakan mereka beranggapan bahwa uang pajak yang mereka bayar tentu akan 

diseludupkan oleh pejabat pajak, lebih bagus menyimpan dibank daripada 

menghamburkan uang kepada pemerintah. Sejak terjadinya kasus penggelapan pajak 

yang terjadi pada salah satu oknum pegawai pajak yaitu terpidana Gayus Tambunan, 

masyarakat sudah mulai merasa ketidakpercayaan kepada pemerintah. Jadi, 

banyaknya faktor negatif yang muncul dan berakibat buruk kepada masyarakat 

Indonesia sehingga kurangnya pencapaian angka pendapatan negara tiap tahun rata-

rata dikarenakan pajak penghasilan orang pribadi tidak pernah disetor ke kas negara. 

Disamping itu, terlalu banyaknya Undang-Undang yang dikeluarkan 

mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sehari-hari. 

Selain itu, beberapa Undang-Undang ternyata dalam perkembangannya tidak 

memenuhi rasa keadilan. Menyadari kondisi diatas, maka pada tahun 1983 
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Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melakukan 

reformasi Undang-Undang perpajakan yang ada dengan mencabut semua Undang-

Undang yang ada dan mudah dipelajari dan di praktikkan serta tidak menimbulkan 

duplikasi dalam hal pemungutan pajaknya dan unsur keadilan menjadi lebih 

diutamakan, bahkan sistem perpajakan yang semula official assesment dirubah 

menjadi self assesment. 

Dan juga dikaitkan lagi dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yang 

diterapkan merupakan Self-Assessment System dan Withholding System. Sejak 

diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983 (tax reform), sistem pemungutan pajak 

di Indonesia berubah dari Official Assesment System menjadi Self Assesment System. 

Yang dimaksud Self-Assessment System adalah sistem pemungutan pajak 

memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan 

sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. 

Sedangkan Withholding System adalah sistem pemungutan pajak ini memberikan 

wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut 

besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Dikarenakan berlakunya kedua 

sistem tersebut, masyarakat kadang-kadang merasa terlalu repot untuk dikerjakan 

sendiri apalagi berhubungan dengan pemerintah. Mereka tahu bahwa pengurusan hal 

administrasi seperti pelayanan publik begitu tidak semudah-mudahnya yang 

diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adakalanya 

dipersulitkan oleh oknum pejabat pemerintah dalam hal pengurusan administrasi 

ataupun penerapannya dengan alasan tidak sah sesuai aturan yang berlaku. Jika 
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perbuatan sedemikian dilaporkan kepada atasannya, sanksi yang diterima oleh oknum 

pejabat tidak seberat konsekuensi yang diterima oleh pelapor. Ada kekhawatiran 

masyarakat bila melaporkan hal ini yaitu pertama akan dikecamkan sebagai wajib 

pajak yang mencari masalah sehingga makin dipersulitkan lagi walaupun Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak memuji perbuatan bagus yang dilakukan oleh wajib pajak. 

Rata-rata perbuatan yang salah berawal dari kepemimpinan seseorang yang salah, 

maka pada akhirnya bawahan juga ikut meniru perbuatan tersebut. Kedua, tingkat 

pemeriksaan pajak yang terutang menjadi lebih ketat. Dalam kajian kriminologis, bila 

seseorang telah bangkit dari amarahnya, tentu orang yang membangkitkan amarah 

tersebut harus dikenakan balas dendam darinya. Sifat manusia tidak terlepas dari 

pemikiran yang kejam dan licik bila dia telah melakukan kesalahan akibat dari 

ketamakannya. 

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di 

hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah 

dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi 

keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur 

organisasi (organizational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of 

conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, kalau 

pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan 

dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung 

untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat 

menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib 
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pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, 

pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada 

wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik 

ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur 

organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan 

kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk 

melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung 

mematuhi berbagai aturan. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik dalam hal perpajakan terutama pajak 

penghasilan orang pribadi untuk mengetahui lebih terperinci dan memperbaiki 

payung hukum yang berlubang sehingga mengangkat dengan judul “ Implementasi 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap 

Wajib Pajak Orang Pribadi ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang masalah pelaporan pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia?   
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2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pembayaran pajak penghasilan orang 

pribadi menjadi tidak efektif di Indonesia?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan 

untuk menemukan hal dasar yang menyebabkan hukum pajak penghasilan di 

Indonesia; 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan pajak 

penghasilan orang pribadi di Indonesia bisa menjadi tidak efisien;   

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kegunaan Pemerintah 

Dapat memberikan masukan ataupun bukti pendukung untuk mengkaji revisi 

undang-undang pajak penghasilan kedepannya seiring perkembangan zaman sehingga 

dapat mewujudkan kesejahteraan umum demi pembangunan bangsa sesuai tujuan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

b. Kegunaan Akademisi 

Diharapkan dapat memberikan informasi, masukan bagi para mahasiswa 

ilmu hukum dan civitas ilmu hukum lainnya untuk mengkaji lebih lanjut mengenai 

pajak penghasilan supaya dapat menyempurnakan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan di Indonesia. 
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c. Kegunaan Masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan suatu pengetahuan umum tentang pajak 

penghasilan kepada masyarakat yang belum mengerti peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini sehingga dengan adanya kajian ini masyarakat tidak khawatir 

lagi dalam hal pelaporan pajaknya. 
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