
 

 

 

I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 
Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor 

khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga minyak dunia, tingginya tingkat inflasi, 

naiknya harga barang-barang dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika serta turunnya daya beli masyarakat telah menjadi masalah yang sangat 

rumit yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Untuk tetap dapat bertahan dan 

memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua 

potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi 

untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri 

maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya kemampuan analisis 

para praktisi ekonomi yang menyatakan bahwa mengandalkan pinjaman dari luar 

negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara hanya akan menjadi 

bumerang dikemudian hari, potensi penerimaan dari pinjaman luar negeri akan 

semakin dikurangi. 

Berdasarkan hal tersebut maka Indonesia akan berusaha untuk lebih meningkatkan 

potensi penerimaan negara dari dalam negeri, dan tidak dapat dipungkiri lagi 

bahwa pajak telah memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara.  

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa wajib pajak telah menjadi pahlawan 
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pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu di sisi lain, fiskus sebagai 

aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil yang 

tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan. Untuk meningkatkan 

penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau 

ulang dan diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan reformasi 

perpajakan tahun 1983. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga 

melaksanakan perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari 

cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, 

hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat 

mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan 

demikian pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk 

melaksanakan kewajibannya sehingga penerimaan pajak dapat optimal.  

Dalam melakukan pemungutan pajak tersebut Indonesia menganut tiga sistem,  

Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. 

Ketiga sistem diatas mempunyai keistimewaan masing-masing. Namun yang 

memiliki peranan yang lebih dominan adalah pada self assessment system karena 

diterapkan pada sistem pemungutan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta sebagian pada Pajak Bumi dan 

Bangunan.  Pelaksanaan sistem yang baik akan dapat meningkatkan penerimaan 

karena semuanya dilakukan sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan. 

Penggunaan sistem  self assessment menuntut wajib pajak untuk aktif dalam 

melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Undang-undang perpajakan 

Indonesia sejak tahun 1984 menganut sistem self  assesment dimana wajib pajak 

diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan 
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sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam pemberlakuan sistem self assesment ini, 

kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat yang ditandai dengan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela. DJP berusaha 

menjadikan kepatuhan tersebut sebagai hal yang mudah dan murah tetapi di lain 

pihak bersikap adil dan tegas kepada wajib pajak yang tidak patuh.  

Peran  serta  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan  

ketentuan perpajakan sangat diharapkan pemerintah namun kenyataannya masih 

dijumpai masyarakat yang seharusnya telah ber-Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP),  namun mereka belum mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

Kalau ditelusuri lebih jauh, ada satu lagi fungsi pajak yang harus kita catat. Fungsi 

tersebut adalah fungsi distribusi kekayaan di mana kelompok yang lebih mampu 

akan membayar pajak lebih banyak sementara kelompok yang kurang mampu 

akan mendapatkan manfaat lebih banyak dibandingkan dengan pajak yang dia 

bayar. Bahkan untuk kelompok tertentu, seperti penerima bantuan langsung tunai, 

penerima subsidi BBM, dan penerima subsidi pupuk, mungkin dia tidak 

membayar pajak tapi dia mendapatkan manfaat langsung dari pajak. Memang 

karena alasan itulah adanya pajak. Saya lebih senang menyebut fungsi ini sebagai 

fungsi sosial pajak. Berdasarkan uraian di atas pemungutan pajak sudah 

didasarkan pada undang-undang yang berarti bahwa pemungutan pajak tersebut 

sudah disepakati dan disetujui bersama antara pemerintah dengan rakyat, maka 

sudah sewajarnya kalau masyarakat sadar akan kewajibannya di bidang 

perpajakan. Masyarakat harus membayar pajak dengan peraturan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Namun kenyataannya banyak hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, hambatan tersebut berupa 
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perlawanan terhadap pajak yang dibedakan antara perlawanan pasif dan 

perlawanan aktif. 

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan 

pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi, perkembangan 

intelektual, moral penduduk, serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Dalam 

perlawanan pasif, tidak ada usaha secara nyata dari masyarakat untuk 

menghambat pemungutan pajak, namun karena kondisi masyarakat yang kurang 

sadar untuk membayar pajak bahkan tidak tahu seluk beluk pajak maka mereka 

tidak membayar pajak. Dalam masyarakat yang bersifat agraris, perkembangan 

intelektualnya rendah, atau karena moral penduduk tersebut jelek, maka mereka 

tidak tahu atau tidak menyadari pentingnya pajak bagi negara maupun dirinya 

sendiri. Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung 

ditunjukan terhadap fiskus  dan bertujuan untuk menghindari pajak. Dalam 

perlawanan aktif, nyata-nyata ada usaha dari wajib pajak untuk tidak membayar 

pajak. Usaha usaha tersebut dapat berupa penghindaran dari  pajak, pengelakan 

atau penyelundupan pajak, maupun usaha melalaikan pajak. 

Pada saat ini pemerintah mengambil suatu langkah untuk meningkatkan 

penerimaan pajak dengan cara mengeluarkan suatu kebijakan yang sangat 

membantu para wajib pajak. Dengan diberlakukannya kebijakan ini dapat 

menambah penerimaan pajak karena semakin banyak wajib pajak yang 

mendaftarkan dirinya. Kebijakan ini adalah Sunset Policy. Kebijakan ini khusus 

dilakukan pada tahun 2008, dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada 
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pembayar pajak dalam berhubungan dengan Departemen Keuangan, khususnya 

Direktorat Pajak.  

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi 

kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan 

benar. Kebijakan ini diberlakukan dalam jangka waktu terbatas yaitu hanya pada 

tahun 2008 saja. 

Latar belakang diadakannya "Sunset Policy", menurut Ditjen Pajak antara lain 

didorong oleh sejumlah faktor, yaitu: 

1. Sistem self assessment. 

2. Perlu adanya keterbukaan. 

Pasal 35A: Ayat (1): Instansi/lembaga/asosiasi/pihak lain baik swasta 

maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke DJP. Ayat (2): 

Bila data DJP kurang mencukupi, DJP dapat secara aktif mencari data tanpa 

adanya batasan harus sedang dilakukan pemeriksaan. 

3. Dengan adanya Pasal 35A masyarakat yang belum memenuhi kewajiban 

perpajakan mudah diketahui dan dapat dikenakan sanksi yang memberatkan. 

4. Untuk menghindarkan pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa 

lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa 

mendatang diberikan kesempatan Sunset Policy. 

 

Mereka yang dapat menikmati kebijakan ‘Sunset Policy' ini adalah: 

1. Orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun 2008. 
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2. Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang telah memiliki NPWP sebelum 

tanggal 1 Januari 2008. 

Orang pribadi yang belum memiliki NPWP pada tanggal 1 Januari 2008 dapat 

menikmati fasilitas Sunset Policy apabila: 

1. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada tahun 

2008. 

2. Tidak sedang dilakukan pemriksaan bukti permulaan, penyelidikan, 

penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan atas tindak pidana perpajakan. 

3. Mengisi SPT tahunan PPh orang pribadi untuk tahun 2007 dan tahun-

tahun sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subyektif dan 

obyektif  dan paling lambat 31 Maret 2009. 

4. Melunasi pajak yang kurang dibayar sebelum SPT tahunan PPh-nya 

disampaikan. 

Wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang telah memiliki NPWP 

pada tanggal 1 Januari 2008 dapat menikmati fasilitas Sunset Policy apabila: 

1. Belum diterbitkan surat ketetapan pajak 

2. Belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan 

pemeriksaan, pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat 

Pemberitahunan Hasil Pemeriksaan(SPHP). 

3. Tidak sedang dilakukan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan, dan atau 

pemeriksaan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. 

4. Telah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tetapi bukti permulaan 

tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak 
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ditemukan adanya bukti permulaan tentang tindak pidanan di bidang 

perpajakan. 

5. Membetulkan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun 

sebelumnya dalam tahun 2008 dengan tambahan pembayaran pajak;dan 

6. Melunasi seluruh pajak yang kurang bayar sebelum SPT Tahunan PPh-nya 

disampaikan. 

Wajib pajak yang memanfaatkan Sunset Policy memperoleh fasilitas: 

1. Penghapusan sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran 

pajak yang tidak atau kurang bayar. 

2. Penghentian pemeriksaan pajak, dalam hal pemeriksa pajak belum 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) 

3. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak sehubungan dengan penyampaian atau 

pembetulan SPT Tahunan PPh, kecuali terdapat data atau informasi lain 

yang menyatakan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan tidak 

benar;dan 

4. Data dan/atau informasi yang tercantum  dalam SPT dalam rangka sunset 

policy tidak digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan 

pajak-pajak lainnya. 

 

Sunset policy merupakan kebijakan untuk memulai keterbukaaan dalam 

melaksanakan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, 

masyarakat perlu menyikapinya dengan seksama. Ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan yang baru memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) untuk mengumpulkan data dan informasi secara berkesinambungan dari 
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instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lain lebih baik pemerintah atau swasta. 

Direktorat Jendral Pajak mempunyai data perpajakan yang memungkinkan DJP 

untuk mendeteksi ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang 

dilaksanakan oleh masyarakat. Wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban 

perpajakan dengan benar dan tidak memanfaatkan sunset policy, menghadapi 

resiko dikenai sanksi perpajakan yang berat. Sunset policy ini hanya berlaku 

dalam tahun 2008. 

Alasan hanya berlaku satu tahun diberlakukan agar wajib pajak dengan segera 

memenuhi kewajiban perpajakannya, dan juga merupakan langkah tegas dari DJP 

terhadap wajib pajak yang masih belum mau memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Selanjutnya animo masyarakat terhadap pemberlakuan sunset policy, semakin 

banyak masyarakat yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak 

menginginkan agar pemberlakuan sunset policy diperpanjang. Alasan masyarakat 

menginginkan diperpanjangnya pemberlakuan sunset policy, karena masyarakat 

merasa waktu yang diberlakukan sangat sempit, sedangkan mereka harus 

menyiapkan segala laporan dan pembukuan untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Pemberlakuan sunset policy juga terasa untuk wilayah Lampung 

khususnya bandarlampung dimana hal tersebut terlihat dari pertambahan jumlah 

wajib pajak yang menunjukan kepatuhan pajak dengan mendaftarkan diri sejak 

diberlakukannya sunset policy yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Yang Mendaftarkan Diri 2006.01-2009.02 

Bulan 
2006 2007 2008 2009 

WP 
Badan 

WP 
OP 

WP 
Badan 

WP 
OP 

WP 
Badan 

WP 
OP 

WP 
Badan 

WP 
OP 

Jan 39 42 48 82 48 343 39 2,344 
Feb 37 78 54 96 37 184 54 3,714 
Mar 45 84 35 129 41 282     
Apr 19 70 45 119 40 211     
Mei  35 87 42 154 38 305     
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Jun 25 76 34 252 33 326     
Jul 20 104 35 380 36 131     
Agst 36 65 23 224 36 143     
Sept 40 63 33 208 17 85     
Okt 15 62 14 169 40 308     
Nov 33 81 33 508 33 764     
Des 34 60 21 780 25 3,348     

Sumber: KPP Pratama Kedaton 

Dari Tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa ada peningkatan jumlah wajib pajak 

yang mendaftarkan diri, dimana sejak diberlakukannya sunset policy. Kesadaran 

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, yaitu dari jumlah pembayar pajak. 

Dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah wajib pajak yang mendaftarkan diri pada 

awal diberlakukannya sunset policy pada Januari 2008 masih belum banyak yang 

memanfaatkannya. Tetapi menjelang berakhirnya sunset policy ini jumlah wajib 

pajak yang mendaftarkan diri meningkat drastis. Begitu pula ketika adanya 

perpanjangan waktu sunset policy hingga akhir Februari 2009.  

Tabel 2. Jumlah Pembayar Pajak 2007-2008 
Daftar pembayar Pajak WP Badan WP Orang Prribadi 

Tahun 2007 1060 763 

Tahun 2008 1085 853 

Sumber: KPP Pratama Kedaton 

Kesadaran wajib pajak juga terlihat dari jumlah pembayar pajak yang mengalami 

peningkatan dari 2007-2008.  

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Tahunan 

  
SPT Tahunan 

Badan SPT Tahunan OP 
SPT 

Tahunan  
Tahun 2008   1,770 1770 S Total 1,010 

Nihil 626 342 3,483 5,919 205 
Kurang 
Bayar 344 506 132 663   

Lebih Bayar 4 4 3 11 1,215 
Jumlah 974 852 3,618 6,593   
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Tahun 2007           

Nihil 657 258 1,856 2,310 949 
Kurang 
Bayar 315 449 117 573 163 

Lebih Bayar 4       1 
Jumlah 976 707 1,973 2,883 1,113 

            
Tahun 2006           

Nihil 603 275 1,090 1,368 874 
Kurang 
Bayar 257 391 106 509 133 

Lebih Bayar 10 3 1 4 1 
Jumlah 870 669 1,197 1,881 1,008 

Sumber: KPP Pratama Kedaton 

Dari Tabel di atas dapat dilihat  bahwa adanya peningkatan jumlah wajib pajak 

yang menyampaikan SPT tahunannya yang terdiri yang menyampaikan SPT nihil, 

SPT kurang bayar, dan SPT lebih bayar. Dapat dilihat pula banyak wajib pajak 

yang menyampaikan SPT nihil. Tetapi walaupun banyak wajib pajak yang hanya 

menyampaikan SPT nihil, dapat terlihat adanya peningkatan kesadaran wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan SPT 

tahunannya.  

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana 

pengaruh diterapkannya Sunset Policy .Berdasarkan uraian di atas maka penulis 

mengambil judul bagi penulisan skripsinya yaitu Pengaruh Pemberlakuan Sunset 

Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance) (studi kasus: 

Wilayah KPP Pratama Kedaton). 

B. Permasalahan 

Pada saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan  tingkat kesadaran wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. Upaya tersebut dilakukan 
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dengan diberlakukannya Sunset Policy. Dengan diberlakukannya Sunset Policy, 

diharapkan para wajib pajak dapat memulai kewajiban perpajakannya dengan 

benar. Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah  

“ Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?” 

C. Tujuan 

1.Untuk mengetahui dampak pemberlakuan Sunset Policy terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. 

2.Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran 

wajib pajak melalui Sunset Policy. 

D. Kerangka Pemikiran 
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Sumber pendapatan negara yang paling utama adalah pajak. Pajak diperoleh 

dengan memungut dari rakyat. Definisi pajak secara umum ialah iuran wajib dari 

penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat 

dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk 

menyelengggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. 

Dalam kegiatan pemungutan pajak, biasanya didung dengan suatu sistem 

pemungutan. Sistem pemungutan adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana 

pajak dipungut oleh negara. Sistem yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni, 

Official Assessment system, Self assessment System,dan Withholding Assessment 

System. Tetapi sistem pemungutan yang paling digunakan di Indonesia yakni Self 

assessment System. Keunggulan dari sistem ini wajib pajak diberikan kewenagan 

untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sebelum 

melakukan pemungutan, pemungut harus memperhatikan syarat wajib pajak. 

Seseorang akan dikatakan telah menjadi wajib pajak apabila telah memenuhi 

syarat subyektif dan syarat obyektif. 

Syarat subyektif yakni apabila seseorang tersebut telah tinggal di Indonesia lebih 

dari 183 hari dalam 12 bulan dan telah memenuhi syarat obyektif apabila 

seseorang tersebut pendapatannya bila disetahunkan telah mencapai pendapatan 

kena pajak (PKP). Apabila orang tersebut telah memenuhi kedua syarat tersebut 

mmaka orang tersebut telah menjadi wajib pajak. Selanjutnya orang telah menjadi 

wajib pajak, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Karena pajak 

sangat penting, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan 

negara dari sektor pajak. Usaha yang dilakukan yakni dengan memberlakukan 
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kebijakan pajak yang baru yaitu Sunset Policy. Sunset Policy merupakan fasilitas 

pengampunan administrasi terhadap keterlambatan pembayaran pajak dan 

kekurangan pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya. Pengampunan dilakukan 

dengan tidak menerbitkan surat tagihan pajak. Kebijakan ini dimaksudkan agar 

wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan 

baik dan benar, sehingga pendapatan Negara dapat meningkat. 

E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

BAB I  Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang penulisan, 

perumusan masalah, tujuan  penulisan, dan kerangka pemikiran  

BAB II  Tinjauan pustaka yang yang terdiri dari landasan teoritis dan landasan 

empiris. 

BAB III Metode penelitian terdiri dari alat-alat analisis yang digunakan peneliti 

dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil dan pembahasan yang berisikan tentang analisis hasil 

BAB V  Simpulan dan saran berisikan tentang kesimpulan secara keseluruhan 

mengenai penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran penulis dari 

hasil analisis. 

 
 
 
 


