
ABSTRAKSI 
 
 

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh usaha pemerintah untuk meningkatkan 
perekonomian negara secara terus menerus dan berkesinambungan. Selama ini dana yang 
diperoleh untuk pembangunan nasional tidak hanya berasal dari penerimaan negara saja 
tapi juga dari hutang sebesar US $ 182 miliar yang mana sudah melebihi Produk 
domestic Bruto (PDB) dan disinyalir sudah melebihi batas aman yang seharusnya 50%. 
Beban hutang tersebut (belum termasuk bunga hutang) harus dibayar dan dicicil setiap 
tahun. Dana untuk membayar hutang (berikut bunga) tersebut diperoleh dari pendapatan 
negara baik dari sektor minyak dan gas (migas) maupun sektor non migas termasuk 
penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan 
Pembelanjaan Negara (APBN) yang secara rutin disusun dan ditetapkan oleh pemerintah 
bersama-sama anggota DPR. Pada kurun waktu beberapa tahun belakang ini, dalam 
APBN penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahun terlihat semakin diperbesar. 
Penerimaan negara pada tahun 2006 sebesar Rp.399,3 triliun atau sebesar 95,9% berasal 
dari penerimaan pajak dalam negeri dan sisanya Rp.17 triliun (4,1%) berasal dari 
perdagangan internasional seperti Bea Masuk dan atau punggutan ekspor.  

Dalam cetak biru (blue print) yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak 
melalui keputusan Dirjen Pajak nomor KEP-178/PJ/2004 menyatakan bahwa pada tahun 
2010 Indonesia akan memasuki era yang disebut dengan “APBN Mandiri”. Yaitu era 
yang diharapkan anggaran pendapatan dan penerimaan negara seluruhnya (100%) akan 
diperoleh dari sektor pajak sedangkan sektor lainnya (migas dan non migas diluar pajak) 
merupakan surplus, ini semua tidak dapat tanpa partisipasi, kesadaran, kepedulian serta 
tanggung jawab rakyat Indonesia kepada negara secara aktif yang mana merupakan 
perwujudan pengabdian dan peran serta warga dalam membiayai keperluan 
pembangunan nasional. 

Untuk meningkatkan devisa negara dan juga menghadapi tantangan global yang 
akan terjadi tahun 2010, maka pemerintah memberikan fasilitas KITE (Kemudahan 
Impor Tujuan Ekspor) kepada perusahaan-perusahaan yang ada di indonesia, agar dapat 
ikut bersaing dsalam kancah perekonomian tidak saja didalam negeri tapi juga diluar 
negeri. Fasilitas KITE berupa pembebasan impor atas Pajak Pertambahan Bilai (PPn), 
PPnBM, Bea Masuk. Dengan adanya fasilitas KITE ini akan memberikan manfaat yang 
begitu besar bagi perusahaan. 
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