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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat dalam Diana Sari (2013) pajak adalah 

suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu 

keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan 

tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari 

negara secara langsung, misalnya untuk memelihra kesejahteraan umum.  

Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku De Economische Betekenis Belastingen 

mengemukakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang 

melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya 

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani yang dikutip oleh R. Santoso 

Brotodiharjo, S.H. mendifinisikan pajak sebagai berikut: 

“Pajak adalah  iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. 

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut: 
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1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Diana Sari dalam buku “Konsep Dasar Perpajakan” (2013) 

ada 2 fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara 

yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.  

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan 

(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan kemananan) 

misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-

pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-

pemberatan khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa 
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mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, dengan 

fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 

2.1.3 Pembagian Pajak 

Menurut Waluyo dalam buku “Perpajakan Indonesia” (2008) pajak 

dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Menurut Golongan 

a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib 

Pajak yang bersangkutan. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifat 

a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memerhatikan keadaan dari Wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan 

b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah. 

3. Menurut pemungut dan pengelolanya 



13 
 

 

a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea 

Materai. 

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan. 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak 

Terkait dengan pemungutan pajak, Waluyo (2008) membagi 3 sistem 

pemungutan pajak menjadi seperti berikut ini: 

1. Official Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-ciri Official Assesment System adalah sebagai berikut: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 
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2. Self Assesment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar. Dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

yang harus dibayar. 

3. Withholding System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak. 

2.2 Kepatuhan Wajib pajak 

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Widodo (2010:284), kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai 

berikut: 

“Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya”. 

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip 

oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak 

dapat didefinisikan dari: 

1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 

2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 

3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 

4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 
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Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Sony 

Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: 

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara”. 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria 

Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, 

menyatakan Wajib pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 

(dua) tahun terakhir. 

a. Penyampaian Surat Pemberitahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir. 

b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 

terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 

(tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan 

c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada 

huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.  

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 

memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 

Maksudnya adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum 
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penetapan sebagi Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang 

belum melewati batas akhir pelunasan. 

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas 

Keuangan Pemerintah dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. 

Maksudnya adalah laporan keuangan harus disusun dalam bentuk panjang 

(long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan 

fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

Tahunan. 

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

2.2.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Menurut Numantu dalam Widodo (2010:68), terdapat 2 (dua) macam 

kepatuhan wajib pajak, yaitu: 

1. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 

kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan. 

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat 

dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk: 

1. Mendaftarkan diri (Pendaftaran Wajib Pajak) 

2. Ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan 

(Penyampaian SPT) 
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3. Ketepatan waktu dalam membayar pajak (Pembayaran Pajak), dan 

4. Pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat 

waktu (Pelaporan Pembayaran Pajak) 

Kepatuhan secara formal diperlihatkan melalui tingginya angka 

kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak dengan tepat 

waktu. 

2. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

secara subtantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 

yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuahan material 

dapat juga meliputi kepatuhan formal. 

Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT 

PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas 

SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu. 

Kepatuhan material Wajib Pajak dapat dilihat dari beberapa aspek, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak menghitung sendiri besar pajak dalam SPTnya 

2. Kesesuaian jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar yang dihitung 

dengan sebenarnya 

3. Peran konsultan pajak dalam membantu perhitungan pajak 

4. Kepercayaan Wajib Pajak terhadap konsultan pajak dalam menentukan 

jumlah pajak, dan 
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5. Tunggakan Wajib Pajak kepada Negara 

Kepatuhan material ditunjukkan dengan kecilnya angka tunggakan 

pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

2.2.3 Fasilitas Yang Diberikan Oleh Ditjen Pajak Terhadap Wajib Pajak 

Patuh 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143), ada 2 fasilitas yang akan 

diberikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) jika Wajib Pajak patuh adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak 

permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak 

diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh 

Ditjen Pajak. 

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 

Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) 

bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN. 

Diberikannya fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk 

permohonan kelebihan pembayaran pajak, adalah dengan alasan bahwa Wajib 

Pajak Patuh merupakan Wajib Pajak yang taat dalam pembayaran pajak, dan dalam 

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas. 

Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan. 
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2.3 Pemeriksaan Pajak 

2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak 

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245), 

adalah sebagai berikut: 

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self 

assesment yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada 

undang-undang perpajakan”. 

 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: 

“Pemeriksaan adalah serangkaian menghimpun dan mengolah data, 

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan”. 

 

2.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak 

Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan dengan tujuan : 

1) Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis 

pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau 

Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. 

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan wajib pajak harus dilakukan dalam hal wajib pajak 

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
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sebagimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KUP (bisa 

Pemeriksaan Kantor atau Lapangan). 

Menurut Diana Sari (2013:228), menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal: 

a. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak 

dan/atau rugi ; 

b. Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak 

tepat waktu yang telah ditetapkan; 

c. Surat Pemberitahuan (SPT) memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh 

Direktur Jendral Pajak ; 

d. Terdapat indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada 

butir (b) tidak dipenuhi. 

Tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan Perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal: 

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan NPWP; 

b. Pemberian pengukuhan dan pencabutan pengukuhan; 

c. Penentuan besarnya jumlah angsuran pajak dalam suatu Masa Pajak bagi 

Wajib Pajak baru; 

d. Wajib pajak mengajikan keberatan dan banding; 

e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan; 

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; 

g. Penentuan wajib pajak beralokasi didaerah tertentu; 
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h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai 

dan/atau Pajak Penghasilan; 

i. Pelaksanaan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan untuk tujuan 

selain huru (a) sampai dengan huruf (h). sebagai contoh pengaduan dari 

pihak ketiga. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:246), tujuan yang terutama dari 

pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh 

wajib pajak, termasuk didalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut 

dan pemotong pajak adalah sebagai berikut : 

a) Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal : 

a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 

b. Mengisi dan memasukkan SPT 

c. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 

b) Pengusaha Kena Pajak, dalam hal : 

a. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) 

b. Mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPnBM 

c. Menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN 

c) Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor dan melaporkan pajak atas 

gaji, upah, honorarium, dan sebagainya yang dibayarkan. 

d) Pemungut PPN/PPnBM  
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Selain itu, yang juga harus memenuhi kewajiban perpajakan adalah : 

a. Dana pensiun atau badan lain 

b. Penyelenggaraan kegiatan 

c. Bentuk usaha tetap (BUT) 

d. Semua pemotong PPH Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23/26 

2.3.3 Pokok-Pokok Yang Diatur Dalam Pemeriksaan 

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan 

harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa. 

2. Wajib pajak yang diperiksa : 

a. Memperlihatkan, meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang 

terutang pajak; 

b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang 

perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 

c. Memberi keterangan yang diperlukan. 

3. Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan 

tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan 

kesempatan kepada pemeriksa utuk memasuki tempat atau ruangan sebagaimana 

disebutkan pada butir (2b) diatas. 

4. Dalam mengungkap pembukuan, pencatatan, atau dokumen, serta keterangan 

yang diminta wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasakan, maka 
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kewajiaban merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 

pemeriksaan. 

2.3.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 

Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup 

cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. 

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak yang dilakukan di tempat kedudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), 

ataupun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. 

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak 

untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. 

Pemeriksaan lapangan dibedakan: 

a) Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) 

• Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 

tahun lebih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi. 

• Terkordinasi antara fungsional dan AR dikantor untit pelaksana 

pemeriksa. 

• Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. 

• Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut 

keadaan tujuan pemeriksaan. 

b) Pemeriksaan Lengkap 

• Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan. 

• KSO (Kerja sama operasi). 

• Konsorium. 
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• Teknik yang lazim dalam pemeriksaan. 

Jangka waktu pemeriksaan dalam pemeriksaan 

1. 4 bulan 

2. Sejak terbit SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) sampai dengan 

tanggal LHP (lapangan hasil pemeriksaan) 

3. Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan. 

2. Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 

Pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP). 

Jangka waktu pemeriksaan kantor: 

1. 3 bulan 

2. Sejak Wajib Pajak harus datang memenuhi panggilan sampai dengan  

tanggal lapangan hasil pemeriksaan (LHP) 

3. Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan. 

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal 

kondisi regular dan adanya indikasi transfer pricing: 

1. Perpanjangan hanya bisa dilakukan 1 kali 

2. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan 

3. Surat pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau 

surat biasa atau melalui elektronik (email) 

4. Memperhatikan jangka waktu SPT LP (lebih bayar) 

5. Surat pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum 

berakhirnya jangka waktu. 

6. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (kepala kantor). 
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Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor 

dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan. 

2.3.5 Jenis Pemeriksaan Pajak 

Merupakan suatu hal yang ideal, apabila pemeriksaan dapat dilakukan 

terhadap semua Wajib Pajak terdaftar. Meskipun demikian, pemeriksaan tetap 

harus dilakukan, karena ternyata masih banyak Wajib Pajak yang tingkat 

kepatuhannya masih rendah setelah dilakukan penilaian berdasarkan norma-norma 

pengukuran tertentu, yaitu dengan sistem kriteria seleksi. Selanjutnya menyusul 

pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang 

tingkat kepatuhannya masih rendah atau terhadap Wajib Pajak yang memenuhi 

kriteria tertentu. 

Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat 

dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksan seperti berikut: 

1. Pemeriksaan rutin 

Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap wajib 

pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan 

wajib pajak bersangkutan. 

Kepala Kanwil untuk pemeriksaan rutin harus memiliki: 

1. Rencana pemeriksaan nasional 

2. Saldo tunggakan pada masing-masing unit pemeriksaan 

3. Jenis pemeriksaan 

4. Frekuensi pemeriksaan sebelumnya 

5. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan 
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6. Pola kepatuhan WP 

Kriteria pemeriksaan rutin: 

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan menyampaikan: 

a. SPT Tahunan SPt masa lebih bayar 

b. RTLB segera daluarsa (jatuh tempo lebih dari 10 tahun) 

c. SPT Tahunan untuk PPh bagian tahun pajak karena ada 

perubahan tahun buku atau metode pembukuan yang disetujui 

DJP dan WP melakukan penilaian kembali (revaluasi) aktiva 

tetap 

d. SPT tahunan untuk tahun pajak saat WP melakukan 

penggabungan, pemekara, pengambilan usaha dan likuidasi. 

Pemeriksaan dalam rangka likuidasi dilakukan terhadap WP 

yang mengajukan permohonan pembubaran dengan 

melampirkan laporan keuangan likuidasi atau diketahui dari 

media massa bahwa WP akan melakukan likuidasi. 

2. WP OP / Badan setelah dikirim surat teguran tidak 

menyampaikan SPT tahunan dan masa PPh dan tidak 

mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT. 

3. WP OP / Badan melakukan kegiatan membangun sendiri. 

4. WP OP / Badan yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

atau WP Badan yang mengajukan permohonan pencabutan 

NPWP. 
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2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi 

Pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apabila: 

1. SPT Tahunan PPh WP Op atau Badan terpilih untuk diperiksa 

berdasarkan sistem kriteria seleksi. 

2. Pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap WP yang 

dikategorikan sebagai WP besar dan menengah baik skala nasional, 

regional maupun lokal. Penetapan WP besar dan Menengah 

dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP berdasarkan jumlah peredaran 

usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemen-elemen 

pertimbangan lainnya.penetapan ini akan ditentukan oleh Direktur 

Pemeriksaan, kecuali yang telah ditetapkan tersendiri secara organisasi. 

3. WP lainnya memenuhi kriteria pemeriksaan berdasarkan uji petik yang 

ditetapikan oleh Direktur Pemeriksa Pajak. 

3. Pemeriksaan Khusus 

Pemeriksaan khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (risk based 

audit) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara 

khusus dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi, 

laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut atau untuk 

memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya. 

Analisis resiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat 

kepatuhan WP yang beresiko menimbulkan kerugian penerimaan pajak 

terutama pada WP dengan resiko tinggi yang dihitung dari potensi penerimaan 

pajak yang masih digali (tax revenue at risk). 
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Menilai dengan cara: 

a. Dibuat berdasarkan profil WP 

b. Termasuk kedalam himbauan dan konseling 

c. Data eksternal, media massa, lembaga, instansi lain melalui internet seperti 

aplikasi BLIP, aplikasi ekspor impor dan aplikasi lainnya 

d. Data melalui data yang ada masing-masing KPP termasuk Laporan 

pemeriksaan Pajak untuk tahun-tahun sebelumnya. 

4. Pemeriksaan Bukti Permulaan 

Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, 

tulisan atau benda-benda yang dapat memberikan adanya dugaan kuat bahwa 

sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana. 

Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan pemeriksaan lapangan 

dan dapat dilakukan terhadap satu atau semua jenis pajak. 

Pemeriksaan bukti permulaan yang menyangkut PPh Badan atau PPh 

OP dapat dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu LP2, sedangkan 

pemeriksaan bukti permulaan yang tidak menyangkut PPh badan atau PPh OP 

tidak perlu LP2. 

Pemeriksaan bukti permulaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pajak 

yang anggotanya dapat berasal dari DJP, Kanwil DJP terkait dan atau Karikpa 

dan sekurang-kurangnya satu orang anggota Tim Pemeriksa Pajak adalah 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 
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5. Pemeriksaan Pajak Lokasi 

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau 

tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan WP domisisli, 

berdasarkan permintaan dari unit pelaksanaan (UPP) yang berada diluar 

wilayahnya. 

6. Pemeriksaan Tahun Berjalan 

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap wajib pajak 

untuk jenis-jenis pajak tertebtu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan 

terhadap wajib pajak domisili atau wajib pajak lokasi.  

7. Pemeriksaan Terintegrasi 

Terhadap Wajib pajak Orang Pribadi atau Badan yang KPP domisilinya 

berbeda dengan KPP lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan 

terintegrasi antar Kanwil DJP. 

Kriteria pemeriksaan terintegrasi yaitu: 

a. Wajib Pajak yang berada dalam satu grup atau memiliki hubungan yang 

istimewa. 

b. Wajib Pajak memiliki hubungan kegiatan usaha dan atau finansial dengan 

wajib pajak lain yang diperiksa. 

2.3.6 Metode Pemeriksaan Pajak 

Metode yang lazim digunakan dalam melakukan pemeriksaan pajak pada 

umumnya menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:306) yaitu: 
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1. Metode langsung 

Melakukan pengujian atas kebenaran jumlah penghasilan yang dilaporkan 

dalam surat pemberitahuan dengan laporan keuangan beserta buku-buku, 

catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukungnya. 

Maksud dari metode langsung yaitu: 

a. Melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT 

b. Langsung dilakukan terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-

catatan serta dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses 

pemeriksaan 

c. Sesuai dengan program pemeriksaan yang telah dibuat 

2. Metode Tidak Langsung 

Metode tidak langsung dapat dipergunakan untuk melengkapi metode 

langsung, atau dalam keadaan dimana pemakaian metode langsung tidak 

dapat sepenuhnya dilaksanakan, misalnya: 

a. Pembukuan dan catatan Wajib Pajak tidak lengkap, sehingga urutan 

proses pemeriksaan tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. 

b. Catatan atau berkas maupun dokumen pendukung hilang atau tidak ada. 

c. Ditemukan ketidakberesan dalam buku-buku dan catatan-catatan Wajib 

pajak. 

d. Adanya ketidakserasian antara penghasilan dengan pengeluaran pribadi 

Wajib Pajak. 

e. Wajib Pajak menggunakan Norma Perhitungan. 

3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi 
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Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) 

memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji 

angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu 

mengenai penghasilan dan biaya. 

2.3.7 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak 

yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan 

pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 

2010:255). 

1. Pedoman Umum Pemeriksaan 

Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang: 

a. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki 

keterampilan sebagi Pemeriksa pajak 

b. Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, 

sopan, dan objektif serta menghindari diri dari perbuatan tercela. 

c. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta 

memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang 

Wajib pajak.  

2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan 

a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, 

sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang 

seksama. 
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b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh 

yang harus dikembangkan melalui pencocokkan data, pengamatan, 

tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan. 

c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada 

temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

3. Pedoman Laporan Pemeriksaan 

a. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas, jelas, memuat 

ruang linkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan 

Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau 

tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan 

perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang 

terkait. 

b. Laporan pemeriksaan pajak yang berkaitan dengan pengungkapan 

penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan 

antara lain mengenai: 

a) Berbagai faktor perbandingan 

b) Nilai absolut dari penyimpangan 

c) Sifat dari penyimpangan 

d) Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan 

e) Pengaruh penyimpangan 

f) Hubungan dengan permasalahan lainnya. 
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b. Laporan pemeriksaan pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap 

dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 

2.3.8 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak 

Latar belakang kebijakan pemeriksan pajak menurut Siti Kurnia  Rahayu 

(2010:247) adalah : 

1. Konsekuensi Kepatuhan Perpajakan 

2. Meminimalisir adanya Tax Avoidance dan Tax Evasion 

3. Mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan 

pajak yang tidak benar 

4. Pengenaan sanksi atau penalty dari hasil pemeriksaan akan membuat efek 

jera kepada Wajib Pajak untuk tidak lagi mengulangi pelanggaran pajak 

5. Keberhasilan suatu sistem kebijakan  pemeriksaan pajak ditentukan oleh : 

a) Penentuan utang pajak harus didasarkan pada sistem pencatatan yang 

memadai 

b) Adanya sumber daya manusia yang ditugaskan melakukan pemeriksaan 

menguasai sistem pembukuan Wajib Pajak 

c) Harus ada akses terhadap arsip catatan pihak ketiga 

Kebijakan pemeriksaan merupakan kebijakan yang bersifat komprehensif 

yang mengatur seluruh prosedur pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Pelaksanaan 

Pemeriksaan pajak (UP3). 

Tujuan Kebijakan Pemeriksaan pajak adalah: 

1. Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien 

2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak 
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3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagi konsekuensi pemungutan 

pajak di Indonesia 

4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan 

penerimaan negara dari pajak.  

2.3.9 Faktor dan Kendala yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak antara 

lain adalah: 

1. Teknologi informasi (Information technology) 

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. 

Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga 

memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan Computer 

Assisted Audit Technique (CAAT). 

2. Jumlah sumber daya manusia (the number of human resources) 

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja 

pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber 

daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka 

untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan 

meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi 

informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan. 

3. Kualitas sumber daya (the quality of human resources) 

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, 

dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan 

pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah 
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dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan 

sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment. 

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan (audit facilities) 

Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan. Audit 

Command Language (ACL) contohnya sangat membantu pemeriksa 

didalam mengolah data untuk tujuan analisa dan perhitungan pajak (John 

Hutagaol). 

Kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak yaitu: 

1. Psikologis 

Persepsi wajib pajak tentang pemriksaan pajak dan persepsi pemeriksa 

pajak mengenai kepatuhan wajib pajak. Persepsi yang terbentuk pada wajib 

pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan 

informasi. Apabila timbul ketimpangan informasi (asymmetric information) 

maka timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib pajak 

timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan. 

2. Komunikasi 

Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran 

pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil 

pemeriksaan. Komitmen wajib pajak timbul apabila wajib pajak memahami 

tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak 

dan kewajiban pemeriksa. 

3. Teknis 
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Terdiri dari ukuran (size) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, 

kepemilikan modal (structure of ownership), cakupan transaksi. 

Semakin kompleks variabel teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan 

pemeriksaan pajak. 

4. Regulasi 

Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan 

atas setiap transaksi yang timbul dan sejauhmana jangkauan hak pemajakan 

Undang-Undang domestik atas transaksi internasional (John Hutagaol). 

2.4 Penerimaan Pajak Penghasilan 

2.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak 

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang 

bersumber dari pajak rakyat. Tidak hanya sampai definisi singkat di atas bahwa 

dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran 

pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari 

tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang 

berasaskan kepada keadilan sosial. 

Untuk dapat mencapai tujuan ini, negara harus melakukan pembangunan di 

segala bidang. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial. 

Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. 

Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan 

merupakan faktor yang sangat penting. Dalam menjamin ketersediaan dana untuk 

pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan 

melakukan pemungutan pajak. 
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Dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui teori-teori yang 

melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagimana diungkapkan Siti 

Kurnia Rahayu (2010 : 57), yaitu: 

1. Teori Asuransi 

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadlian dan keabsahan pemungutan 

pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, dimana perlindungan 

yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan 

dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam 

bentuk pajak. 

2. Teori kepentingan 

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan 

pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu 

negara. 

3. Teori Bakti atau teori kewajiban pajak mutlak 

Penduduk harus tunduk, patuh kepada negara, karena negara dalam 

kenyataannya sejak dahulu sudah ada, dan diakui eksistensinya baik oleh 

penduduk maupun negara lain. 

4. Teori gaya Pikul 

Keadilan dan keabsahan nrgara dalam memungut pajak dari warganya 

didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota 

masyarakat, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan. 

5. Teori Gaya Beli 
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Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yanh dilakukan negara ini 

lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah 

pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan 

kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan 

negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali 

kepada masyarakat. 

Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi 

penerimaan pajak menurut Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:26) adalah : 

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang 

Perpajakan 

Secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang demi 

tercapainya keadlian dalam pemungutan pajak (‘No taxation without 

representation’ atau ‘Taxation without representation is robbery’) 

(Mayhew,1750). Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. 

Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh 

fiskus, amupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai 

interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada 

terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. 

2. Tingkat Intelektualitas Masyarakat 

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self 

assesment. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar 

pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, 

seperti yang teruang dalama Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 
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ayat (1) menyatakan : “Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya”. 

Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan :”Setiap Wajib Pajak wajib 

membayar pajak yang terutang berdasarkan kententuan peraturan 

perundang-undangan perpajakn, dengan tidak menggantungkan pada 

adanya surat ketetapan pajak”. Dalam hal ini, pembayar pajak mengisi 

sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak 

atau akhir tahun pajak. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan 

pemeriksaan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas 

administrasi perpajakan. Untuk itu, intelektualitas menjadi sangat penting 

sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan memenuhi kewajibannya 

tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila 

memang undang-undang itu sendiri sederhana, dan tidak menimbulkan 

kesalahan persepsi. 

3. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak) 

Kualitas fiskus sangat menentukan didalam efektivitas pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan 

optimalisasi target penerimaan pajak, ,maka fiskus haruslah orang yang 

berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan 

bermoral tinggi. 

4. Sistem Administrasi Perpajakn yang Tepat 

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga 

dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan. 
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2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 

pasal 4 ayat (1) ; 

“Penghasilan  merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis berasal 

dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi 

atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun”. 

pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) 

adalah sebagi berikut: 

“Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh 

pemberi kerja. Jadi PPh merupakan pajak atas penghasilan berupa upah, 

gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan 

yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri”. 

2.4.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia 

adalah UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, 

Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Sirektur jenderal Pajak maupun Surat 

Edaran Direktur Kenderal Pajak. 

2.4.4 Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek Pajak Pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai 

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak 

Penghasilan.  

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak 

dikelompokkan sebagi berikut; 
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1. Subjek Pajak Orang Pribadi. 

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia maupun di luar Indonesia. 

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,  

menggantikan yang berhak. 

3. Subjek Pajak Badan 

4. Subjek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT): BUT yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

Subjek Pajak dapat dibedakan pula atas; 

1. Subyek Pajak Dalam Negeri yang terdiri atas: 

a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal 

di Indonesia, orang pribadi ynag berada di Indonesia lebih dari 183 

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Subjek Pajak Badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah 

yang memenuhi kriteria: (b1) Pembentukkannya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; (b2) Pembiayaannya bersumber dari 

APBN/APBD; (b3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; (b4) Pembukuannya 

diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 
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c. Subjek pajak Warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu 

kesatuan, menggantikan yang berhak. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri atas: 

d. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal 

atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 

12 bulan yang menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia meski 

bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan. 

e. Subjek Pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan atau bertempat 

kedudukan Indonesia yang: 

1) Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di indonesia 

2) Menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui 

BUT di Indonesia. 

2.4.5 Objek Pajak Penghasilan 

Penghasilan bisa dalam bentuk dan nama yang berbeda-beda, seperti 

penjualan, dividen, royalti, bunga, gaji, upah, honor, sewa, hadiah dan sebagainya. 

Apapun nama dan bentuknya, semua contoh tersebut digunakan untuk konsumsi 

oleh pihak yang menerima atau memperolehnya, atau dapat digunakan untuk 

menambah harta/kekayaan pihak yang menerima atau memperolehnya. 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun termasuk: 
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a. Imbalan Dari Pekerjaan Atau Jasa. Penggantian atau imbalan berkenaan 

dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, 

upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, 

atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU 

PPh. 

b. Hadiah. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan 

penghargaan. 

c. Laba Usaha. 

d. Keuntungan Penjualan atau Pengalihan Harta. 

e. Penerimaan Kembali Pajak. Penerimaan kembali pembayaran pajak 

yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan 

pemngembalian pajak. 

f. Bunga. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang. 

g. Dividen. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

h. Royalti. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

i. Sewa. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

j. Pembayaran Berkala. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

k. Pembebasan Utang. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali 

sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 
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l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

n. Premi asuransi. 

o. Iuran Anggota. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

p. Tambahan Kekayaan. Tambahan kekayaan neto yang berasala dari 

penghasilan yang belum dikenakan pajak. 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

r. Imbalan bunga. Imbalan bungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan. 

s. Surplus Bank Indonesia. 

2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan 

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa 

agar tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar 

pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada 

pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan. 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. 

Tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 januari 2009) 
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Tarif Progresif  Pasal 17 PPh Orang Pribadi 

No Jumlah Penghasilan Tarif 

1 sd. Rp. 50.000.000,00 5% 

2 Diatas Rp. 50.000.000,00 sd Rp. 250.000.00,00 15% 

3 Diatas Rp. 250.000.000,00 sd Rp. 500.000.000,00 25% 

4 Diatas Rp. 500.000.000,00 30% 

 

2.4.7 Penghasilan Tidak Kena pajak 

Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan 

tertentu yang tidak dikenakan pajak. Khusus wajib pajak Orang Pribadi, untuk 

menghitung jumlah PTKP, penghasilan nettonya terlebih dahulu harus dikurangi 

dengan PTKP yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan. 

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Tahun Pajak 2017 

dan 2016 adalah sebagai berikut: 

a. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib pajak 

Orang Pribadi; 

b. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk 

Wajib Pajak yang kawin; 

c. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang 

istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; Rp. 

4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda dalam garis keturunan 
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lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling 

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul Penelitan Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Patar Simamora 

dan Deni 

Suryaman 

(2015) 

Pengaruh 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

terhadap 

Penerimaan 

Pajak 

penghasilan 

Orang Pribadi 

pada KPP 

Pratama 

Cibinong 

Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi (X1), 

Penerimaan Pajak 

penghasilan 

Orang Pribadi (Y) 

Tingkat kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi 

berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi 

pada KPP Pratama 

Cibinong. 

2 Marisa 

Herryanto dan 

Agus Arianto 

Toly (2013) 

Pengaruh 

Kesadaran 

Wajib Pajak, 

Kegiatan 

Sosialisasi 

Perpajakan, dan 

Pemeriksaan 

Pajak Terhadap 

Penerimaan 

Pajak 

Penghasilan di 

KPP Surabaya 

Sawahan 

Kesadaran Wajib 

Pajak (X1), 

Kegiatan 

Sosialisasi 

Perpajakan (X2), 

Pemeriksaan 

Pajak (X3), 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan (Y) 

Kesadaran Wajib Pajak, 

Kegiatan Sosialisasi 

Perpajakan, dan 

Pemeriksaan Pajak secara 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak 

Penghasilan di KPP 

Surabaya Sawahan. 

Pengujian secara parsial 

menyimpulkan kesadaran 

wajib pajak berpengaruh 

negatif sedangkan kegiatan 

sosialisasi perpajakan tidak 

berpengaruh dan 

pemeriksaan pajak 

berpengaruh positif 

terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan di KPP 

Surabaya Sawahan 
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3 Siti Rokhayati 

(2016) 

Pengaruh 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

terhadap 

Optimalisasi 

Penerimaan 

Pajak 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi (X1), 

Optimalisasi 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap optimalisasi 

penerimaan pajak 

sedangkan variabel kontrol 

penagihan pajak 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

optimalisasi penerimaan 

pajak. 

4 Meliana Sutanto 

(2009) 

Pengaruh 

Kepatuhan 

Wajib Pajak, 

Kesadaran 

Wajib Pajak dan 

Jumlah 

Pemeriksaan 

terhadap Jumlah 

Penerimaan 

Pajak 

Penghasilan di 

Kantor 

Pelayanan 

Mataram 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (X1), 

Kesadaran Wajib 

Pajak (X2), 

Jumlah 

Pemeriksaan 

Pajak (X3), 

Jumlah 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan (Y) 

Kepatuhan Wajib Pajak, 

Kesadaran Wajib Pajak 

dan Jumlah Pemeriksaan 

secara serempak 

berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah 

penerimaan Pajak 

Penghasilan di Kantor 

Pelayanan Mataram 

5 Asri Fika Agusti 

dan Vinola 

Herawaty (2009) 

Pengaruh 

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Badan Terhadap 

Penerimaan 

Pajak Yang 

Dimoderasi 

Oleh 

Pemeriksaan 

Pajak Pada KPP 

Pratama 

Tingkat 

Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan (X1), 

Pemeriksaan 

Pajak (X2), 

Penerimaan Pajak 

(Y) 

Secara parsial, Kepatuhan 

Wajib Pajak berpengaruh 

signifikan terhadap 

penerimaan pajak, 

pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan 

pajak, secara simultan, 

kepatuhan wajib pajak dan 

pemeriksaan pajak 

berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan 

pajak. 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

Pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah 

(Siti Kurnia Rahayu, 2010). Pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan 
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mengandalkan dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana 

dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, 

sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya penjualan migas dan non migas 

serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam negeri yang paling potensial adalah 

pajak (Maria M, 2010). 

 Dalam meningkatkan penerimaan pajak, dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang 

terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, 

yaitu dengan melunasi dan melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu 

(Oktivani,2007).  

Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara 

meningkat, semakin patuh wajib pajak badan melaporkan dan melunasi kewajiban 

perpajakannya maka penerimaan pajak pada KPP akan meningkat (Fika 

Agusti,2009). 

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam self assessment system dapat 

berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat 

mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh, agar wajib 

pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan 

melakukan upaya pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk 

diperiksa dan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor 

Pelayanan Pajakyang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk 

dalam kas negara (Maria M,2010). 
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2.6.1 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Siti Kurnia Rahayu (2010) mengemukakan bahwa kondisi perpajakan 

yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan 

perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenaran. Karena 

sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan 

oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga praktisi perpajakan / tax 

agents) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam 

self assesment system  dengan tujuan untuk penerimaan pajak yang optimal. 

Menurut Handayani (2009) tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan satu hal 

yang mempengaruhi penerimaan pajak. Besarnya jumlah penerimaan pajak ada 

hubungannya dengan tingkat kepatuhan yaitu patuh atau tidaknya wajib pajak 

membayar pajak. Sedangkan menurut Rustianingsih (2011) penerimaan pajak 

dapat ditingkatkan dalam memenuhi kewajiban pajak. 

2.6.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi 

 Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:248) hubungan pemeriksaan pajak 

terhadap penerimaan pajak terdapat dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak, 

antara lain: 

1. Membuat pemeriksaan menjadi efektif dan efisien 

2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak 
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3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagi konsekuensi pemungutan 

pajak di Indonesia 

4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan 

penerimaan negara dari pajak.  

Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegakan hukum 

(law enforcement) bagi Wajib Pajak (WP) atau Penanggung Pajak (PP) yamg lalai 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk memperkecil jumlah tunggakan 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dan merupakan salah satu langkah penting 

dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika 

hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan 

penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai (Ervina Krisbianto, 

2007). 

2.6.3 Pengaruh Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan 

Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fika Agustina (2008) dalam 

penelitian Mahendra dan Sukartha (2014) kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah 

syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak pada kantor Pelayanan 

pajak akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta 

melunasi kewajiban perpajakannya. 

Salip dan wato (2006) dalam penelitian Mahendra dan Sukartha (2014) 

menyatakan bahwa penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak akan meningkat 
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dikarenakan timbulnya kepatuhan wajib pajak akibat dari dilakukannya 

pemeriksaan pajak. 

Pemeriksaan pajak dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap 

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yaitu dapat menghindari terjadinya 

penipuan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Kepatuhan wajib pajak salah 

satunya dapat dilihat dari jumlah penerimaan pajak yang diterima oleh negara. 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:93) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian 

biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 
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pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian, belum jawaban empirik. 

Bertitik tolak pada kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan, hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Parsial : 

H01 : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh  terhadap 

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 

Ha1  : Kepatuhan wajib pajak orang  pribadi berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi. 

H02  : Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi. 

Ha2  : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak 

penghasilan orang pribadi 

2. Secara Simultan (Bersama-sama) 

H03  : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak tidak 

berpengaruh  terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 

Ha3  : Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 


