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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Pajak 

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.”   

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Moch Zain (2007) 

menjelaskan bahwa: 

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

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 

Tahun 2007 menjelaskan bahwa :  

“Pajak adalah kontribusi 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”. 
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2.1.1 Fungsi Pajak 

Mengacu pada Waluyo (2008;6), terdapat dua fungsi pajak yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkannya pajak dalam APBN 

sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial 

dan ekonomi, misalnya dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap 

minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah. 

2.1.2 Tarif Pajak 

Menurut Suparmono (2010:7), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan 

besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang 

digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, 

tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari :  

1.  Tarif pajak proporsional/sebanding 

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar 

pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesarnya 

10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang 

dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak. 

2. Tarif pajak tetap 

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang 

menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai. 
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3. Tarif pajak degresif 

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar 

pengenaan pajaknya. 

4. Tarif Pajak Progresif 

Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar 

pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak 

Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu 

maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat. 

2.1.3 Pajak Penghasilan  

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak 

Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila 

menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib 

dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun 

pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak 

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak 

(Mardiasmo,2011:135).  

2.1.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-undang No.7 Tahun 1984 

tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-

undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah 

dengan Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008. 
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2.1.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2011:135) dikenakan terhadap 

Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun 

Pajak. Yang menjadi Subjek adalah: 

1. a. Orang pribadi; 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak; 

2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun perse-kutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Menurut Mardiasmo (2011:136) Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi: 

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: 

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

1) Orang pribadi yang bertempat tingal atau berada di Indonesia lebih 

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-

turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 

2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 
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b. Subjek Pajak badan, yaitu: 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara; 

c. Subjek Pajak warisan, yaitu: 

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2. Subjek Pajak luar negara yang terdiri dari: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia; dan 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 
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tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

dapat menerima atau memperoleh penghasian dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. 

2.1.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2011:138) yang tidak termasuk subjek pajak 

adalah: 

1. Kantor perwakilan negara asing. 

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, 

dengan syarat: 

a. bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima 

atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. 

b. negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

3. organisasi internasional, dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya dari iuran para anggota. 

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: 

a. Bukan warga negara Indonesia. 
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b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan di Indonesia. 

2.1.3.4 Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2011:139), yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dalam bentuk apa pun, termasuk : 

1. penggantian atau imbalan berkenaan degan 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 Undang-undang ini; 

2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

3. laba usaha; 

4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 

a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya; 

c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun; 
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d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan 

pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan 

e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagaian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan; 

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utung; 

7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi; 

8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
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12. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. premi asuransi; 

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

17. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

19. surplus Bank Indonesia. 

2.1.3.5 Tarif Pajak Penghasilan 

1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Samapai dengan Rp 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) 

5 % 

(lima persen) 

Di atas Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) 

 

15 % 

(lima belas persen) 

Di atas Rp 250.000.000,00 (dua 

ratus lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) 

 

25 % 

(dua puluh lima persen) 

Di atas Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) 

30% 

(tiga puluh persen) 

Sumber: Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008 
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2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

Tahun Pajak Tarif Pajak 

2009 28% 

2010 dan selanjutnya 25% 

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa 

efek 

5% lebih rendah dari 

yang seharusnya 

Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 Pengurangan 50% dari 

yang seharusnya 

     Sumber: Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008 

2.1.3.6 Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP) 

Menurut Waluyo (2008:108) untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak 

dari Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi 

dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.162/PMK.011/2012 Tanggal 

22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi 

sebagai berikut: 

1. Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri 

Wajib Pajak orang pribadi; 

2. Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk 

Wajib Pajak yang kawin; 

3. Rp 24.300.000,00 (dua puluh emapat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan 

untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan 

suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 

Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 

2008; 

4. Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puuh ribu rupiah) tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda dalam garis keturuanan 

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnuya, paling 

banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.  

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.1.4.1 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21 

Definisi atau pengertian pajak menurut Mardiasmo (2011:168) 

adalah: 

“Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.” 

2.1.4.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Mardiasmo (2011:170) yang termasuk pemotong pajak PPh 

Pasal 21 adalah: 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik 

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang 

membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai; 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 
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Pemerintah Daerah, intansi atau lembaga pemerintah, lembaga-

lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di 

luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, 

dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan 

badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua; 

4. Oang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar: 

a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dengan 

status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenega ahli yang 

melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas 

namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 

b. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status Subjek Pajak luar negeri; 

c. honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, 

pelatihan, dan magang; 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 
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honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada 

Wajin Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu 

kegiatan. 

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah: 

1. kantor perwakilan Negara asing; 

2. organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan; 

3. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjaan orang pribadi 

untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau  pekerjaan bukan 

dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

2.1.4.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Mardiasmo (2011:171), penerimaan penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan: 

1. pegawai; 

2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain 

meliputi: 
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a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, 

dan akutuaris; 

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, 

dan seniman lainnya; 

c. olahragawan; 

d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

moderator; 

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. pemberi jasa dalam segala bidang ternasuk teknik komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. agen iklan; 

h. pengawas atau pengelola proyek; 

i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 

menjadi perantara; 

j. petugas penjaja barang dagangan; 

k. petugas dinas luar asuransi; 

l. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 

dan kegiatan sejenis lainnya; 
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4. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain 

meliputi: 

a. peserta perlombaan dlam segela bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainya; 

b. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan 

kerja; 

c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai 

penyelenggara kegiatan tertentu; 

d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

e. peserta kegiatan lainnya. 

2.1.4.4 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Mardiasmo (2011:172) yang tidak termasuk dalam 

perngertian Penerimaan Penghasilan yang dipotomg PPh Pasal 21: 

1. Pejabat perwakilan diplomatikan dan konsulat atau pejabat lain dari 

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan 

syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima 

atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya 

tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakukan 

timbal balik; 
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2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, 

yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan 

warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan 

atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

2.1.4.5 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Waluyo (2008:197) penghasilan yang dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima 

pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, 

honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau 

anggota dewan pengawas), premi bulan, uang lembur, uang sokongan, 

uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, 

tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan 

transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan 

pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi 

kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apa pun. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun, 

atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, 

tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan 

tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya 

yanng sifatnya tidak tetap. 
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3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dari upah borongan yang 

diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, 

serta uang saku harian atau mingguan yang diterima perserta 

pendidikan, pelatihan, atau pemagangan yang merupakan calon 

pegawai. 

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari 

Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan 

pemutusan hubungan kerja. 

5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, terdiri atas: 

a. tenaga ahli yaitu terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, 

konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, 

dan seniman lainnya; 

c. olahraga; 

d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

mediator; 

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 
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f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tekink, komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi dan sosial; 

g. agen iklan; 

h. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada 

suatu penelitian dan peserta sidang atau rapat; 

i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 

j. peserta perlombaan 

k. petugas penjaja barang dagangan; 

l. petugas dinas luar asuransi; 

m. peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan buksn pegawai atau 

bukan sebagai calon pegawai; 

n. distributor perusahaan multilevel marketing ata direct selling dan 

kegiatan sejenisnya. 

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji 

dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang 

diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun 

dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang 

pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda atau 

duda dan atau anak-anaknya. 

7. Penghasilan yang dipotong Pasal 21 di atas pada butir 1 samapai 

dengan 6 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan 

kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh bukan 
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Wajib Pajak selain pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan 

Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak 

Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (demeed profit). 

8. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1 sampai dengan 7 dengan nama dan dalam 

bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan 

status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan. 

9. Dalam hal pemberi jasa pada butir 5 huruf “f” dalam memberikan jasa 

yang bersangkutan memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya, 

maka penghasilan yang diterima atau diperoleh pemberi jasa tersebut 

tidak dipotong PPh Pasal 21, melainkan dipotong Pajak Penghasilan 

sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Tahun 2000 

tentang Pajak Penghasilan. 

2.1.4.6 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 

Menurut Mardiasmo (2011:174) yang tidak termasuk dalam 

pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk 

apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan 
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Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan 

yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan 

khusus; 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan 

hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang 

dibayar oleh pemberi kerja; 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dan badan atau 

lembaga sosial amal zakat yabg dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 

pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang 

pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau 

disahkan oleh Pemerintah; 

5. Beasiswa, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. 

2.1.4.7 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Final 

Menurut Waluyo (2008;199) penghasilan yang dipotong pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang besifat final yaitu sebagai berikut: 

1.  Uang tebusan pensiun yang dibayarakan oleh dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan 

Hari Tua atau Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh 

badan penyelenggara jaminan sosial tenga kerja. 

2. Uang pesangon. 

3. Hadiah dan penghargaan perlombaan. 
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4. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan 

petugas dinas luar asuransi. Yang dimaksud dengan penjaja barang 

dagangan adalah barang dangangan yang berupa kosmetik, sabun, 

pasta gigi, buku, dan barang-barang keperluan rumah tangga sehari-

hari lainnya. 

5. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama 

apa pun yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, 

anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan 

negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan oleh pegawai 

negeri sipil golongan Iid kebawah dan anggota TNI/POLRI 

berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur 

Tingkat Satu ke bawah. 

2.1.5 Wajib Pajak Efektif 

Definisi atau pengertian Wajib Pajak menurut Undang-undang 

Nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan 

adalah: 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 

pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.” 

Saat ini banyak Wajib Pajak yang terdaftar tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif 

dan Wajib Pajak Non Efektif. Menurut Surat Ederan Jendral Pajak Nomer SE-

26/PJ.2/1988 tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif, 

pengertian Wajib Pajak Efektif adalah: 
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“Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan 

sebagaimana mestinya.” 

Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah: 

“Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi 

kewajiban Perpajakannya.” 

Menurut Surat Ederan Direktur Jendral Pajak yang telah 

beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir nomer SE-89/PJ/2009 

tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif, menjelaskan bahwa 

Wajib Pajak dinyatakan sebagai Wajib Pajak Non Efektif apabila memenuhi salah 

satu kriteria sebagai berikut: 

a. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan 

pemenuhan  kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak 

maupun penyamapaian SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. 

b. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya. 

c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum 

diterima pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau 

belum mengajukan penghapusan NPWP. 

d. Secara nyata tidak menunjukan adanya kegiatan usaha. 

e. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi. 

f. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte 

Pembubarannya atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan 

yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang). 
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g. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau 

bekerja di luar negeri lebih dari 183 dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan. 

Dan wajib Pajak Non Efektif dapat berubah status menjadi Wajib 

Pajak Efektif apabila: 

a. Menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunan; 

b. Melakukan pembayaran pajak; 

c. Diketahui adanya kegiatan usaha dari Wajib Pajak; 

d. Diketahui alamat Wajib Pajak; atau 

e. Mangajukan permohonan untuk diaktifkan kembali. 

2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.1.6.1 Definisi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Definisi atau pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1, 

angka 11 Undang-Undang Nomer 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan 

Umum Dan Tata Cara Perpajakan adalah: 

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 

pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”     

2.1.6.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:31), 

antara lain: 
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1. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak 

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 

a. Pembayaranatau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 

1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak; 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak;  

c. Harta dan kewajiban;dan/atau 

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 

atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 

(satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah 

sebagai sarana untuk melaoprkan dan mempertanggungjawabkan 

perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan 

Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan 

tentang: 

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan 

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam 

satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 
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3. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan 

disetorkannya. 

2.1.6.3 Prosedur Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) antara lain: 

1. Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di 

tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil 

dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat 

mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan 

mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir 

Surat Pemberitahuan tersebut. 

2. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, 

lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan 

huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan 

menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal 

Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

3. Wajib Pajak yang telah mendapat telah mendapat izin Menteri 

Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan 

bahsa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat 
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Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan 

mata uang selain Rupiah yang diizinkan. 

4. Penandatangan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda 

tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang 

semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 

a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan 

Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-

keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya 

penghasilan kena pajak 

b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar 

Pengenan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan 

pajak. 

c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: 

Perhitungan jumlah yang terjadi dalam tahun pajak yang 

bersangkutan. 

2.1.6.4 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Apabila dalam pengisian SPT terdapat kekeliruan, Wajib Pajak atas 

kemauan sendiri masih berhak untuk melakukan pembetulan, tetapi dituntut syarat 

bahwa Direktur Jendral Pajak belum melakukan pemeriksaan. Mulai melakukan 

tindakan pemeriksaan dimaksudkan pada saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 

Pajak (SP3) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 
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anggota keluarga dari wajib pajak yang telah dewasa. Dalam menetapkan waktu 

atau kapan Wajib Pajak membetulkan SPT perlu diperhatikan status SPT tersebut 

(Waluyo,2008:45). 

Wajib Pajak melakukan pembetulan sehingga menyatakan rugi atau 

lebih bayar SPT menurut Waluyo (2008:45), pembetulan SPT harus disampaikan 

paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. Daluwarsa penetapan 

dimaksudkan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau 

berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak. 

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 

Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak 

menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak 

jatuh tempo pembayaran samapai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari 

bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Mardiasmo,2011:33).  

Menurut Pasal 8 angka 2 Undang-undang 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan walapun telah 

dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan Wajib Pajak, terhadap 

ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan 

apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapan ketidakbenaran 

perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 

150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 



38 

Menurut Waluyo (2008:45), apabila Direktur Jenderal Pajak telah 

melakukan pemeriksaan tetapi belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib 

Pajak dengan kesadaranya sendiri dapat mengungkapan dalam laporan tersendiri 

tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan 

yang sebenarnya sehingga mengakibatkan: 

1. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih 

kecil; 

2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih 

besar; 

3. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau 

4. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil, dan proses 

pemeriksaan tetap dilanjukan. 

Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari 

pengungkapan ini beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak 

sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan (Mardiasmo,2011:34). 

Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang 

telah disampaikan menurut Mardiasmo (2011:34) dalam hal Wajib Pajak 

menerima ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak 

sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya yang menyatakan rugi fiskal 

yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam Surat 

Pemeberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 
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(tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, 

Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 

Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan 

pemeriksaan. 

2.1.6.5 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Suparmono (2010:12) Secara garis besar, Surat 

Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi 2, antara lain: 

1. SPT Masa 

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk perhitungan 

dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak (1 

bulan takwim) atau pada suatu saat. SPT Masa terdiri dari: 

a. SPT Masa PPh Pasal 21 dan 26; 

b. SPT Masa PPh Pasal 22; 

c. SPT Masa PPh Pasal 23; 

d. SPT Masa PPh Pasal 26; 

e. SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2); 

f. SPT Masa PPh Pasal 15; serta 

g. SPT Masa PPN dan PPnBM. 

2. SPT Tahunan 

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak untuk perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak SPT 

Tahunan terdiri dari: 

a. SPT 1771-Rupiah: SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan. 
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b. SPT 1771-US: SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Badan yang 

diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris 

dan mata uang dollar Amerika Serikat. 

c. SPT 1770: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

memiliki penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, dari satu lebih 

pemberi kerja. 

d. SPT 1770 S: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dengan 

penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah setahun. 

e. SPT 1770 SS: SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, dengan penghasilan 

bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun. 

f. SPT 1721: SPT Tahunan PPh Pasal 21. 

Menurut Waluyo (2008:33) dari jenis SPT tahunan maupun SPT Masa 

berbentuk: 

1. formulir kertas (handcopy); atau 

2. e-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang 

dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang 

disediakan Direktorat Jendral Pajak. 

2.1.6.6 Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Menurut Mardiasmo (2011:35), batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan adalah: 
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a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari 

setelah akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa 

Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan 

berikutnya Masa Pajak. 

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; 

atau 

c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. 

Menurut Waluyo (2008:38), untuk memudahkan dalam menetapkan 

batas waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahun, berikut disampaikan 

batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut: 

1. SPT Masa 

Jenis Pajak Pihak yang 

Menyampaikan Pajak 

Batas Waktu 

Penyampaian 

PPh Psal 21 Pemotong PPh Pasal 21 Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah Masa 

Pajak berakhir 

PPh Pasal 22-

Impor 

Bea Cukai 14 (empat belas) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

PPh Pasal 22 Bendahara Pemerintah 14 (empat belas) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

PPh Pasal 22 oleh 

DJBC (Ditjen Bea 

Cukai) 

Pemungut Pajak (DJBC) Secara mingguan paling 

lama 7 (tujuh) hari 

setelah akhir batas waktu 

penyetoran pajak 

PPh Pasal 22 Pihak yang melakukan 

penyerahan 

Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 
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Masa Pajak 

PPh Pasal 22 

badan tertentu 

Pihak yang melakukan 

penyerahan 

Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPh Pasal 25 Wajib Pajak yang 

mempunyai NPWP 

Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPh Pasal 26 Pemotong PPh Pasal 26 Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPN dan PPnBm Pengusaha Kena Pajak Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

PPN dan PPnBM 

DJBC (Ditjen Bea 

Cukai) 

Bea Cukai Paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah akhir Masa Pajak 

PPN dan PPnBm Pemungut Pajak selain 

Bendaharawan 

Paling lama 20 (dua 

puluh) hari setelah akhir 

Masa Pajak 

Sumber: Waluyo 

2. SPT Tahunan 

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Batas Waktu Penyampaian 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas 

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

yang tidak melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas 

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 

yang mempunyai penghasilan dari 

satu pemberi kerja dengan 

penghasilan bruto tidak lebih dari 

Rp 30.000.000 setahun 

 

Paling lama 3 (tiga) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

SPT Tahunan PPh Badan  Paling lama 4 (empat) bulan setelah 

akhir Tahun Pajak 

Sumber: Waluyo 
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2.1.6.7 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan 

(SPT) 

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian waktu 

penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 (dua) 

bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan 

Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan (Mardiasmo,2011:35). 

Menurut Waluyo (2008:35), dalam hal Wajib Pajak tidak dapat 

memenuhi batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, maka 

Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan 

dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. 

Pemberitahuan dimaksud dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak sebelum waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir dengan 

dilampiri sebagai berikut: 

1.  Perhitungan sementara Pajak terutang dalam 1 (satu) Tahun yang 

batas waktu penyampaiannya diperpanjang; 

2. Laporan Keuangan sementara; dan 

3. Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan 

pembayaran pajak yang terutang. 

2.1.6.8 Wajib Pajak Tertentu Dikecualikan dari Kewajiban 

Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Waluyo (2008:36), walaupun setiap Wajib Pajak wajib 

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT, tetapi terdapat Wajib Pajak 

yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Pajak Penghasilan. Wajib 
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Pajak yang dikecualikan dari kewajiban SPT yaitu Wajib Pajak Pajak Penghasilan 

tertentu yang memenuhi kriteria dan pengecualiannya yaitu sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam satu Tahun Pajak menerima 

atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan. Wajib Pajak ini dikecualikan dari kewajiban 

menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dan SPT 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan 

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha 

atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Wajib Pajak ini dikecualikan 

dari kewajiban menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25. 

2.1.6.9 Pengecualian Sanksi Administrasi Berupa Denda karena Tidak 

Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Pasal 7 no 2 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa 

Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan sanksi adminstrasi berupa 

denda karena tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang 

ditentukan. Pengenaan saknsi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas; 

c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing 

yang tidak tinggal lagi di Indonesia; 
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d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 

e. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi 

belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

f. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; atau 

h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

2.1.6.10 Tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomer KEP-517/PJ/2000 

Pasal 2 tentang tempat Pengambilan Surat Pemberitahuan:  

1. Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat 

diambil ditempat sebagai berikut: 

a. Kantor Pelayanan Pajak; 

b. Kantor Penyuluhan Pajak; 

c. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; 

d. Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak; atau 

e. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

2. Surat Pemberitahuan selain diambil pada tempat-tempat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) juga bisa didapatkan melalui sistem 

komputer dengan alamat situs internet atau Homepage Direktorat 

Jenderal Pajak, yaitu: http://www.pajak.go.id atau 

http://www.pajak.go.id/
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mencetak/menggandakan/fotokopi sendiri dengan bentuk dan isi yang 

sama dengan aslinya. 

2.1.6.11 Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan dengan Surat 

Pemberitahuan (SPT) 

Menteri keuangan mempunyai kewenangan menentukan tanggal 

tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagai batas 

waktu suatu saat atau Masa Pajak masing-masing pajak, paling lama 15 (lima 

belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. 

Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran berakibat dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan yang dihitung dari 

tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Waluyo,2008:43). 

Menurut Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa apabila 

Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan, 

dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar: 

a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai, 

b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa 

lainnya, 

c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, 
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d. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 

Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar 

atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana 

apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib 

Pajak tersebut wajib menlunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 

terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus 

persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (Mardiasmo,2011:36).  

2.1.7 Penerimaan Pajak Penghasilan 

Menurut APBN, penerimaan Pajak Penghasilan terdiri dari: 

1. Migas 

2. Non Migas 

Pajak Penghasilan termasuk ke dalam katagori penerimaan pajak 

dalam negeri, yang digabungkan dengan penerimaan pajak lainnya diantaranya: 

1. Pajak Pertambahan Nilai; 

2. Pajak Bumi dan Bangunan; 

3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

4. Cukai; dan 

5. Serta Pajak lainnya. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.”   

Dari penjelasan tersebut, terlihat pajak memiliki peranan penting dalam 

penerimaan negara. Pajak mempuyai 2 (dua) fungsi utama yaitu fungsi sumber 

penerimaan negara (bugetair), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Dan ada 

satu lagi fungsi dari pajak yaitu fungsi mengatur (regulair), pajak berfungsi 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan 

ekonomi, misalnya dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman 

keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah. 

Kepentingan peneliti dalam penelitian ini berkenaan dengan pajak sebagai 

fungsi penerimaan (bugetair). Saat ini penerimaan pajak merupakan salah satu 

penerimaan yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan nasional. Hal 

ini berarti pengeluaran-pengeluaran pemerintah dibiayai oleh pajak. 

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan 

kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan dari sektor pajak ini 

selalu mengalami peningkatan.  

Target penerimaan yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Oleh karena itu, masyarakat lebih mempunyai andil yang cukup besar 
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dalam pengisian kas negara, sebab tanpa adanya peran serta dari masyarakat maka 

sektor pajak tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu sumber dana 

pemerintah demi terlaksanannya pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Hal 

ini didasarkan dari reformasi perpajakan di Indonesia yang telah dilakukan 

pertama kali pada tahun 1983 dimana saat itu terjadi perubahan sistem mendasar 

dalam pengelolaan perpajakan Indonesia dari sistem Official Assessmen  ke sistem 

Self Assessment. Dalam sistem tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak 

mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

kewajiban pajaknya. Dengan sistem ini diharapkan partisipasi aktif dari 

masyarakat untuk memenuhi kewajiban yang baik dan benar, dan administrasi 

perpajakan dapat dilakasanakan dengan baik. 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang 

dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri 

(Mardiasmo,2011:191). 

Saat ini banyak Wajib Pajak yang terdaftar tidak memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif 

dan Wajib Pajak Non Efektif. Menurut Surat Ederan Jendral Pajak Nomer SE-

26/PJ.2/1988 tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif, 

pengertian Wajib Pajak Efektif adalah: 

“Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban 

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana 

mestinya.” 
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Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah: 

“Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban 

Perpajakannya.” 

Menurut Mardiasmo (2011:171) menyatakan Wajib Pajak Penghasilan 

Pasal 21  merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah 

orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, bukan pegawai 

yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa 

atau kegiatan, dan peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. 

Ketentuan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria 

sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk senua jenis pajak, kecuali 

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak. 

c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawas 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 

3 (tiga) tahun berturut-turut, dan 

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang 

perpajakan berdasarkan putusan pangadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir. 
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Apabila terdapat ketidakbenaran dalam pengisian SPT dimana Wajib 

Pajak tidak mengungkapkan kondisi yang sebenarnya, dan Wajib Pajak tidak 

memenuhi himbauan untuk melakukan pembetulan dan pengungkapan 

ketidakbenaran tersebut, maka Ditjen Pajak akan melakukan tindakan yang berupa 

sanksi administrasi. 

Penerimaan pajak PPh Pasal 21 merupakan pembayaran atau iuran yang 

diterima dari orang pribadi atau badan melalui pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Penerimaan ini akan 

dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyat, 

menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. 

Penelitian yang dilakukan Amina Lainutu dalam Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 Juni 

2013 dengan Judul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 Terhadap 

Penerimaan PPh Pasal 21 : Survey Terhadap Wajib Pajak PPh Pasal 21 Pada KPP 

Pratama “Manado” menyatakan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 orang 

pribadi berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 21. Besarnya penerimaan 

pajak PPh Pasal 21 di wilayah kerja KPP Pratama Manado dapat dijelaskan 

sebesar 32,8% oleh variabel jumlah Wajib Pajak PPh 21 Orang Pribadi yang 

terdaftar. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 67,2% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain yang tidak digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti memperluas 

variabel penelitian ditinjau dari aspek Wajib Pajak Efektif PPh Pasal 21 dan 

Penerimaan Pajak Penghasilan. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.3 Pengujian Hipotesis 

Bertitik tolak pasa kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah di 

bahas sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah : 

H0: Terdapat pengaruh yang signifikan antara besarnya jumlah Wajib Pajak 

efektif PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan. 

H1 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara besarnya jumlah Wajib 

Pajak efektif PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak penghasilan. 

 

 

 

 

 

 

 


