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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Peran vital pajak dalam negara ini sudah tidak bisa dipungkiri. Sekitar 

72,86% atau sekitar Rp1.618 triliun berperan bagi APBN yang bersumber dari 

pendapatan pajak, (Bastanul Siregar, Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan 

2018/2019 Seri Kontribusi DDTC untuk Indonesia, 2018:21). Hal ini ditetapkan 

oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tahun anggaran 

2018. Tentu, ini menjadikan kebijakan pajak sebagai salah satu hal yang penting 

di Indonesia, dan setiap sistem perpajakan sendiri sangat bergantung pada 

kebijakan yang diterapkan di Indonesia.  

Rendahnya rasio pajak (tax ratio) Indonesia menjadi sorotan pemerintah 

maupun para pemerhati pajak. Pada 2016 lalu, tax ratio Indonesia tercatat hanya 

mencapai 10,3%. Kemudian, dalam APBN-P 2017 dan RAPBN 2018 pemerintah  

menargetkan tax ratio berturut-turut sebesar 10,9% dan 11,5%. Hingga 2017, 

pemerintah Indonesia menetapkan cakupan penerimaan pajak dalam perhitungan 

tax ratio menggunakan arti sempit dan arti luas. Tax ratio dalam artian sempit 

mencakup penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat, antara lain 

PPh, PPN/PPnBM, PBB, bea dan cukai dan pajak lainya sebagaimana ditetapkan 

dalam postur APBN. Sementara itu, tax ratio dalam artian luas mencakup 

komponen
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penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas dan 

pertambangan. Walau memiliki dua macam definisi, nilai uang selama ini kerap 

digunakan sebagai acuan adalah tax ratio dalam artian sempit (Denny Vissaro, 

DDTC Fiscal Research,2017).   

Upaya untuk meningkatkan pendapatan terutama dari sektor pajak terus 

dilakukan oleh pemerintah. Salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah 

adalah dengan cara memberikan insentif pajak. Target insentif pajak adalah badan 

atau perusahaan, insentif pajak dipercaya mempunyai dampak besar dan dapat 

memikat para investor dalam menanamkan modalnya dengan membentuk Badan 

atau badan usaha tetap (BUT) dan perusahaan. Selain dari pada itu, dalam 

dibentuknya suatu badan usaha diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja 

khususnya didalam negeri.  

Kebijakan pemerintah yang tertuang pada PP No 1 Tahun 2007, menjadi 

awal pembaruan bagi insentif pajak yang kemudian dikenal dengan tax allowance 

(pengurangan pajak) . Insentif pajak digunakan untuk mengurangi pajak badan 

atau perusahaan, dan hal ini diberikan agar perusahaan dapat berkepanjangan 

menanamkan investasinya di Indonesia.  

 Definisi dari tax allowance atau insentif pajak sebagai bentuk Pemajakan 

dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud 

menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula memberikan dorongan 

ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu (Winardi,Incentive 

Taxation,2011). Dasar hukum tax allowance atau pengurangan pajak di Indonesia 

diatur dalam Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
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Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). 

Upaya dalam mendapatkan fasilitas tax allowance yang diberikan kepada 

badan dapat digunakan ketika, syarat dan ketentuan yang berlaku sudah terpenuhi. 

Pemberian fasilitas ini bentuk dari kesepakatan pemerintah, atas persetujuan yang 

akan dijalani selama beberapa tahun kedepan serta mendorong pembukaan 

lapangan kerja dan pendapatan atas pajak investasi terhadap badan. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik menyusun Laporan Tugas 

Akhir dengan judul ‘‘TATA CARA PENGAJUAN TAX ALLOWANCE 

SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO 1 TAHUN 2007’’. 

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan bahwa 

identifikkasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi tax allowance di Indonesia saat ini ? 

2. Hal apa saja yang menjadi persyaratan untuk menjalankan tax allowance ? 

3. Bentuk fasilitas apa saja yang didapatkan bila menjalankan tax allowance ? 

4. Apa manfaat diberlakukannya tax allowance bagi Indonesia ? 

5. Kendala apa saja yang muncul saat tax allowance diberlakukan ? 

6. Solusi apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :  

1. Mengetahui dan memahami kondisi tax allowance di Indonesia saat ini 
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2. Mengetahui dan memahami persyaratan bagi mereka yang menjalankan tax 

allowance  

3. Mengetahui fasilitas apa saja yang didapatkan bila menjalankan tax allowance 

di Indonesia  

4. Mengetahui dan memahami apa saja manfaat diberlakukanya tax allowance di 

Indonesia 

5. Mengetahui dan memahami kendala apa saja yang muncul saat 

diberlakukanya tax allowance 

6. Memberikan solusi yang tepat bagi pemerintah terhadap tax allowance  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademik 

Sebagai bentuk pemahaman ilmu yang dipelajari dalam menempuh 

pendidikan DIII di program studi Perpajakan, dan wujud dari pengabdian 

terhadap ilmu pengetahuan yang luas, serta menempuh Laporan Tugas Akhir 

yang menjadi syarat kelulusan.  

2. Bagi Penulis  

Mendapatkan ilmu pengetahuan baru dalam pengajuan tax allowance, syarat 

pengajuan dan fasilitas apa saja yang didapatkan bila menjalankan tax 

allowance, serta manfaat tax allowance bagi Indonesia. 

3. Bagi Pembaca 
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Harapan dari penulis agar ilmu yang di paparkan dalam Laporan Tugas Akhir 

ini mampu menjadi manfaat bagi seluruh pembaca dan dapat terus 

dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Laporan Tugas Akhir ini disusun dengan metode deskriptif. Menurut Dr. 

Amiruddin, M.Pd (2016, 98) menyatakan bahwa : 

”Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, 

masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya.” 

 

Sedangkan menurut Sugiono (2017, 147) menyatakan bahwa : 

”Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” 

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Studi Lapangan 

Studi Lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk data, dengan cara: 

a. Pengamatan (observation) 

Pengamatan atau observation yaitu teknik pengumpulan data secara 

langsung ke Dany Darussalam Tax Center (DDTC) Jakarta Utara, pada 

tanggal 4 Maret 2019 sampai 31 Mei 2019 

b. Wawancara (interview) 

Wawancara atau interview yaitu tanya jawab dengan  pihak terkait untuk 

mengumpulkan data. 
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2. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu penelitian dengan cara mempelajari data-data tertulis 

untuk memperoleh data pendukung yang bersifat teoritis. 

 

 

1.6 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Dany Darussalam Tax Center (DDTC) Jakarta 

Utara. Beralamatkan di Jl Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B Kelapa 

Gading Jakarta Utara 1420 – Indonesia. 

 

1.7 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 

Mei 2019. Jadwal penelitian secara rinci terdapat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1  

Jadwal Penelitian 

 

No Keterangan 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. 

Praktik Kerja 

Lapangan 

(PKL) 

                    

2. 
Pengumpulan 

Data LTA 
                    

3. 
Pengajuan 

Judul 
                    

4. Bimbingan                     

5. Sidang                      

 

 

 


