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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Salah satu usaha untuk merealisasikan kemandirian suatu bangsa dalam 

hal pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari 

dalam negeri yaitu berupa pajak. Pajak yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran negara termasuk pembangunan yang berguna untuk kepentingan 

umum. 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1: 

“Pajak adalah kontribusi wajib 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”. 

 Pengertian pajak menurut Sommerfeld Ray M: 

“Tax is a transfer of resources from the private sector to the government 

sector, not as a result of violations of the law, but must be carried out, 

under the terms defined in advance, without obtaining the benefits 

directly and proportionately, so that the government can carry out its 

duties to run the government”. 

 

 Dari keterangan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak adalah 

pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat 

pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, 

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan 

pemerintahan. 

 Menurut Rachmat Soemitro (2013:1) yang dikutip oleh Siti Resmi definisi 

pajak sebagai berikut : 
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 “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”.  
 

 Sedangkan menurut Edwin R.A. Seligman (2005:9) yang dikutip oleh Erly 

Suandy dalam Essays in Taxation, (New York, 1925) Mengatakan: 

 “Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to 

defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to 

special benefit conferred”. 

 Dari keterangan di atas dapat diterjemahkan bahwa pajak adalah kontribusi 

wajib dari orang tersebut, kepada pemerintah untuk membiayai biaya yang 

dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua, tanpa mengacu pada manfaat 

khusus yang diberikan. 

 Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermangfaat bagi masyarakat luas. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Resmi (2013:3) Ada dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (Penerimaan) 
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 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya. 

2. Fungsi Regulerend (Mengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti: 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

c. Tarif Pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

 Menurut Suandy (2011:27), pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan 

tidak dapat dibebankankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
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3. Menurut lembaga pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: 

 Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan 

Bakar Kendaraan Bermotor. 

 Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Hiburan. 

 

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak 

 Menurut Mardiasmo (2011:6), tata cara pemungutan pajak diantaranya: 

1. Stelsel Pajak 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel 

ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 

(setelah penghasilan riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat 

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. 

Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, 
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tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi anatara stelsel nyata dan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan 

dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut 

kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib 

Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat 

diminta kembali. 

2. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas domisili (asas tempat tingal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik berpenghasilan yang 

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 

Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.  

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri, 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang, 

3) Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.5 Tarif Pajak 

 Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2011:9): 

1. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya 

nilai yang dikenai pajak. 



13 
 

 
 

Contoh: 

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dalam daerah pabean akan dikenakan 

Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

2. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai 

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: 

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal 

berapapun adalah Rp 3.000,00 

3. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

Contah: Pasal 17 Undang-undang pajak Penghasilan untuk Wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri. 

 

TABEL 2.1 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber : Mardiasmo; 2011 

 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap  : kenaikan persentase tetap 

c. Tarif progresif degresif  : kenaikan persentase semakin kecil 
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4. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Penghasilan 

 Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:135) 

yang menjadi Subjek Pajak adalah: 

1. a. Orang pribadi; 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak: 

2. Badan, terdari 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). 

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi: 

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri dari: 

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

 Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 

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

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau 

 Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat 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: 
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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 anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; 

c. Subjek Pajak warisan, yaitu: 

Warisan yang belum dibagi berbagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2. Subjek Pajak luar negeri 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 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 penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah 

menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan 

Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi Wajib Pajak sejak 

saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri 

baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena 

menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia atau 

menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang 

pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 
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TABEL 2.2 

Perbedaan Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri 

 
Wajib Pajak dalam negeri Wajib Pajak luar negeri 

 Dikenakan pajak atas penghasilan baik 

yang diterima atau diperoleh dari 

Indonesia dan dari luar Indonesia. 

 Dikenakan pajak berdasarkan 

penghasilan netto. 

 Tarif pajak yang digunakan adalah tarif 

umum (tarif UU PPh Pasal 17). 

 Wajib menyampaikan SPT 

 Dikenakan pajak hanya atas 

penghasilan yang berasal dari sumber 

penghasilan di Indonesia. 

 Dikenakan pajak berdasarkan 

penghasilan bruto. 

 Tarif pajak yang digunakan adalah tarif 

sepadan (tarif UU PPh Pasal 26). 

 Tidak wajib menyampaikan SPT. 

Sumber : Mardiasmo; 2011 (diolah kembali) 

 

2.2.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

 Menurut Waluyo (2013:68) 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 berkerja pada dan 

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 

 Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. 

 Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

3. Organisasi internasional, dengan syarat: 

 Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 

 Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: 

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

penghasilan di Indonesia. 

 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

 Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 

ayat (1) 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 dan dalam bentuk apa pun, termasuk: 

1. 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 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, persukutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau pernyertaan modal; 

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

atau anggota yang diperoleh perseroan, persukutuan, dan badan lainnya; 

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

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan kecuali yang diberikan kepada sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalan usaha mikro 

dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 

Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, 
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kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

dan 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian 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 utang; 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termask dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pengambilan 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; 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13. Selesih 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 netto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mangatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

19. Surplus Bank Indonesia. 

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 
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1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti 

honorarium, penghasilan dari praktik doktor, notaries, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya. 

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, deviden, 

royalti, keuntungan, dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan 

sebagainya. 

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke 

dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas seperti: 

a. Keuntungan karena pembebasan utang. 

b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

c. Selisih lebih karena penilain kembali aktiva. 

d. Hadiah undian. 

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan 

baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi 

Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang 

berasal dari Indonesia saja. 

 

2.2.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan 

 Menurut Resmi (2013:85) yang dikecualikan dari objek pajak adalah: 

1. a. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk 

agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan 

yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh 

penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 

b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 
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mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; 

2. warisan; 

3. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 

4. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib 

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, 

Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang 

menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit); 

5. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

6. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% (dua pulih lima persen) dari 

jumlah modal yang disetor; 

7. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

8. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan; 
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9. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persukutuan, perkumpulan, 

firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif; 

10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri keuangan; dan 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

11. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

12. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan 

13. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.2.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak 

 Penyesuaian besarnya PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

No.162/PMK.011/2012 yang berlaku saat ini adalah: 

1. Rp 24.300.000 untuk diri Wajib pajak orang pribadi. 

2. Rp 2.025.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin. 



22 
 

 
 

3. Rp 24.300.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung 

dengan penghasilan suami, dengan syarat: 

 Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu 

pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam 

Undang-undang PPh pasal 21, dan 

 Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas 

suami atau anggota keluarga yang lain. 

4. Rp 2.025.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 

semeda dalam garis keturunan lurus satu derajaat serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang). 

 

 Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak 

atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama 

(sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada 

awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di 

keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. 

 Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk 

dirinya sendiri. Dalam hal karyawati tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk 

dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 

 

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 

 Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar 

pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

(BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena pajak. 

Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah Penghasilan bruto. 

 Besarnya Penghasilan Kena pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung 

sebesar penghasilan netto.sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung 

sebesar penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)                   = penghasilan netto 

 

Penghasilan Kena Pajak (WP orang pribadi)        = penghasilan netto – PTKP 

 

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Berdasarkan pasal 21 dari huruf a sampai dengan Undang-undang Nomor 

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana dikutip oleh Waluyo 

(2013: 191), Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang 

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

pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemberi kerja, 

bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara 

kegiatan. 

 

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Menurut Waluyo (2013:191) dasar hukum pengenaan pajak penghasilan 

pasal 21 adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan; Kep 

545/Pj/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang PPh Pasal 21 dan Pasal 26 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi; Peraturan 

Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas 

Penghasilan berupa Uang Pasongan, Uang Tebusan Pensiun, dan THT atau JHT 

beserta peraturan pelaksanaannya. 

 

2.3.3 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 adalah orang pribadi yang 

merupakan: 
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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; 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 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. Olahragawan; 

d. Penasehat, pengajar, pelatih penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk 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; 

4. Peserta kegitan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, 

seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya; 

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja; 
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c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 

d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

e. Peserta kegiatan lainnya. 

 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Menurut Mardiasmo (2011:173) Penghasilan yang dipotong  PPh Pasal 

21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan 

sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang 

pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, 

dan pembayaran lain sejenis; 

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah yang 

dibayarkan secara bulanan; 

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, 

dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan; 

6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang 

representansi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun. 

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh: 

a. Bukan Wajib Pajak; 

b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau 

c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit) 
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Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang 

pribadi. Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh 

Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi Subjek Pajak 

luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26. 

Catatan: 

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa penerimaan dalam bentuk 

natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang yang 

diberikan atau nilai wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan. 

Dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, 

penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut 

atau pada saat dibebankan sebagai biaya. 

 

2.3.5 Bentuk, Isi dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

1. Jenis dan Bentuk Surat pemberitahuan (SPT) 

Jenis SPT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 181/PMK.03/2007 meliputi : 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan, yaitu SPT untuk satu Tahun Pajak 

atau Bagian Tahun Pajak; 

b. SPT Masa, yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak yang terdiri dari : 

 SPT Masa Pajak Penghasilan 

 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

 SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai 

Dari jenis SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk sebagai berikut :  

a. Formulir kertas (hardcopy); atau 

b. E-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang 

dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang 

disediakan Direktorat Jenderal pajak. 

2. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) 



27 
 

 
 

a. SPT Tahunan 

Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai suatu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT 

paling sedikit memuat : 

1. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat 

Wajib Pajak. 

2. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang 

bersangkutan. 

3. Tanda Tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak. 

Disamping data dasar (formal) juga terdapat data materiil 

mengenai 

1. Jumlah peredaran usaha; 

2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan 

merupakan Objek Pajak; 

3. Jumlah Penghasilan Kena Pajak; 

4. Jumlah pajak yang terutang; 

5. Jumlah kredit pajak; 

6. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; 

7. Jumlah harta dan kewajiban; 

8. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 dan 

9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib 

Pajak. 

b. SPT Masa  

 

2.3.6 Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Ketetapan 

 Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 14 bahwa : 

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran 

pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 

telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan” 
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Sedangkan Surat Ketetapan Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 15 

adalah sebagai berikut : 

“Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat 

Ketetapan Pajak Lebih Bayar. ” 

 

2.3.7 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Menurut Resmi (2013:172) 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, 

Pemerintah Daerah, instansi 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. Orang 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 orang pribadi dengan status 

Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang merupakan 
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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 imabalan 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 honorarium, hadiah, atau 

penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib 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 memperkejakan orang pribadi untuk 

melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

 

2.3.8 Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

 Sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) disebutkan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 

dan atau Pasal 26 wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan 

PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. 

Kewajiban pelaporan ini tetap harus dilakukan meskipun jumlah pajak yang 

dipotong dalam bulan yang bersangkutan nihil. 

 SPT Masa PPh Pasal 21, selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 20 bulan 

berikutnya. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PMK-184/PMK.03/2007, dalam hal 
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batas akhir pelaporan PPh Pasal 21 masa bertepatan dengan hari libur termasuk 

hari Sabtu atau hari Libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. 

 Untuk SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2008, sesuai dengan PER-39/PJ/2008, 

dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun takwim (31 

Maret 2009). Untuk tahun 2009 dan tahun-tahun selanjutnya sudah tidak ada 

lagi SPT Tahunan PPh Pasal 21. 

 

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

 Berdasarkan SE-39/PJ.23/1984, yang dimaksud dengan tenaga ahli ialah 

orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus yang dalam memberikan jasa 

berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja (melakukan 

pekerjaan bebas/ memberikan professional services), misalnya akuntan, dokter, 

pengacara, notaries, aktuaris, konsultan pajak, arsitek, designer dan sebagainya. 

 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

 Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 tenaga ahli adalah: 

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi Undang-

Undang No. 10 Tahun 1994 dan kemudian diubah kembali menjadi 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan sebagaimana telah 

disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. 

2. Peraturan Menteri keuangan No. 252/PMK.03/2008, yang menyatakan 

bahwa dokter dalam kelompok ini termasuk dalam kelompok tenaga ahli. 

3. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman 

Teknis Tata Cara Pemotoingan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 

sehubungan dengan Pekerjaan Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yang 

merupakan perubahan dari Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-

31/PJ/2009 
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2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009 

Pasal 9 ayat (1) c Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tenaga ahli 

adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang 

berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dengan demikian 

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-57/PJ/2009 maka 

perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 atas tenaga ahli seperti dokter adalah: 

 

 

 

 

 *) 50% dari penghasilan bruto diakumulasi dalam satu tahun kalender. 

Untuk tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas PTKP tidak diperhitungkan 

karena syarat pasti tidak terpenuhi. 

 

2.4.4 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tenaga Ahli 

 Penghitungan pajak penghasilan pasal 21 atas dokter yang berprofesi 

sebagai tenaga ahli adalah sebagai berikut: 

 Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas dokter yang berprofesi 

sebagai karyawan tetap dan tenaga ahli, terlebih dahulu menghitung penghasilan 

bruto sebulan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 tenaga ahli sebesar 50%, 

kemudian dikalikan lagi dengan tarif PPh Pasal 17 sebesar 5%. 

 

2.5 Sanksi Perpajakan 

 Menurut Mardiasmo (2011: 59), sanksi perpajakn merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 

akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat mencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma 

perpajakan. 

PPh Pasal 21 Tenaga Ahli = Tarif Pasal 17 X (50% Penghasilan Bruto) 

Kumulatif 
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 Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dikenal dua macam sanksi, 

yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran 

suatu norma dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi 

administrasi dan sanksi pidana. 

 

2.5.1 Sanksi Administrasi 

 Ketentuan sanksi administrasi menurut undang-undang perpajakan ada 3 

(tiga) macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. 

1. Berkaitan dengan Bunga 

TABEL 2.3 

Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Bunga 

 

No Pasal Masalah Sanksi 

1 8 ayat (2) Pembetulan SPT tahunan 

dalam 2 tahun 

2% per bulan dari jumlah pajak 

yang kurang dibayar, dihitung 

sejak jatuh tempo pembayaran s/d 

tanggal pembayaran 

2 8 ayat (2) Pembetulan SPT Masa 

dalam 2 tahun 

2% per bulan dari jumlah pajak 

yang kurang dibayar, dihitung 

sejak jatuh tempo pembayaran s/d 

tanggal pembayaran 

3 9 ayat (2a) Keterlambatan pembayaran 

pajak masa 

2% per bulan dari jumlah pajak 

terutang, dihitung mulai tanggal 

jatuh tempo pembayaran s/d 

tanggal pembayaran 

4 9 ayat (2b) Keterlambatan pembayaran 

pajak tahunan 

2% per bulan dari jumlah pajak 

terutang, dihitung mulai dari 

berakhirnya batas waktu 

penyampaian SPT Tahunan s/d 

tanggal pembayaran 

5 13 ayat (2) SKPKB karena pajak yang 

terutang kurang atau tidak 

dibayar, dan penerbitan 

NPWP dan pengukuhan 

PKP secara jabatan 

2% per bulan dari jumlah kurang 

dibayar, maksimal 24 bulan 

6 13 ayat (5) SKPKB diterbitkan setelah 

lewat waktu 5 tahun karena 

adanya tidak pidana 

48% dari jumlah pajak yang tidak 

atau kurang bayar 

7 14 ayat (3) a. PPh tahunan berjalan 

tidak/kurang bayar 

b. SPT kurang bayar 

2% per bulan dari jumlah pajak 

tidak/kurang bayar, maksimal 24 

bulan 

8 15 ayat (4) SKPKBT diterbitkan 

setelah lewat 5 tahun 

48% dari jumlah pajak yang tidak 

atau kurang bayar 



33 
 

 
 

karena adanya tindak 

pidana 

9 19 ayat (1) SKPKB/T, SK Pembetulan, 

SK Keberatan, Putusan 

Banding yang 

menyebabkan kurang bayar 

terlambat dibayar 

2% per bulan dari jumlah pajak 

yang tidak atau kurang bayar, 

dihitung dari tanggal pelunasan 

atau diterbitkannya Surat Tagihan 

Paksa 

10 19 ayat (2) Mengangsur atau menunda 

pembayaran 

2% per bulan dari jumlah pajak 

yang masih harus dibayar, 

dihitung dari tanggal jatuh tempo 

s/d tanggal diterbitkanya SPT 

11 19 ayat (3) Kekurangan pajak akibat 

penundaan SPT 

2% per bulan dari kekurangan 

pembayaran pajak, dihitung dari 

batas akhir penyampaian SPT s/d 

tanggal dibayarnya 

kekurangannya tersebut 

Sumber : Siti Resmi; 2013 (diolah kembali) 

 

2. Berkaitan dengan Denda 

TABEL 2.4 

Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Denda 

 

No Pasal Masalah Sanksi 

1 7 ayat (1) SPT tidak disampaikan 

dalam jangka waktu yang 

ditetapkan: 

a. SPT Masa PPN 

b. SPT Masa Lainnya 

c. SPT Tahunan PPh WP 

Badan 

d. SPT Tahunan PPh WP 

orang pribadi 

 

 

 

a. Rp    500.000 

b. Rp    100.000 

c. Rp 1.000.000 

 

d. Rp    100.000 

2 8 ayat (3) Pembetulan sendiri dan 

belum disidik 

150% dari jumlah pajak yang 

kurang bayar 

3 14 ayat (4) a. Pengusaha dikukuhkan 

sebagai PKP, tidak 

membuat faktur pajak 

b. Pengusaha dikukuhkan 

sebagai PKP, tidak 

mengisi faktur pajak 

secara lengkap 

c. PKP melaporan faktur 

pajak tidak sesuai masa 

penerbitan faktur pajak 

2% dari Dasar Pengenaan Pajak 

4 14 ayat (5) PKP gagal berproduksi 

telah diberikan 

pengembalian Pajak 

Masukan 

2% dari Dasar Pengenaan Pajak 
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5 25 ayat (9) Keberatan ditolak atau 

dikabulkan sebagian 

50% dari jumlah pajak 

berdasarkan keputusan keberatan 

dikurangi dengan pajak yang 

telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan 

6 27 ayat 

(5d) 

Permohonan banding 

ditolak atau dikabulkan 

sebagian 

100% dari jumlah pajak 

berdasarkan Putusan Banding 

dikurangi pajak yang telah 

dibayar sebelum mengajukan 

keberatan 

Sumber : Siti Resmi; 2013 (diolah kembali) 

 

3. Berkaitan dengan kenaikan 

TABEL 2.5 

Sanksi Administrasi Berkaitan dengan Kenaikan 

 

No Pasal Masalah Sanksi 

1 8 ayat (5) Pengungkapan 

ketidakbenaran pengisian 

SPT setelah lewat 2 tahun 

sebelum terbitnya SKP. 

50% dari pajak yang kurang 

bayar 

2 13 ayat (3) a. SKPKB karena SPT 

tidak disampaikan 

sebagaimana disebut 

dalam surat teguran 

b. PPN/PPnBM tidak 

seharusnya 

dikompensasi atau tidak 

seharusnya dikenai tarif 

0% 

c. Kewajiban pembukuan 

dan pemeriksaan tidak 

dipenuhi sehingga tidak 

dapat diketahui 

besarnya pajak yang 

terutang 

50% dari PPh yang tidak/kurang 

dibayar dalam setahun. 

 

 

100% dari PPh yang tidak atau 

kurang dipotong, tidak atau 

kurang dipungut, tidak atau 

kurang disetor, dan dipotong atau 

dipungut tetapi tidak atau kurang 

disetor  

3 13 A Tidak menyampaikan SPT 

atau menyampaikan SPT 

tetapi isinya tidak benar, 

yang dilakukan karena 

kealpaan dan pertama kali. 

200% dari jumlah pajak yang 

kurang dibayar yang ditetapkan 

melalui penerbitan SKPKB. 

4 15 ayat (2) Kekurangan pajak pada 

SKPKBT 

100% dari jumlah kekurangan 

pajak. 

5 17C ayat 

(5) 

SKPKB yang terbit 

dilakukan pengembalian 

pendahuluan kelebihan 

pajak bagi Wajib Pajak 

dengan kriteria tertentu. 

100% dari jumlah kekurangan 

pembayaran pajak. 
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6 17D ayat 

(5) 

SKPKB yang terbit setelah 

dilakukan pengembalian 

pendahuluan kelebihan 

pajak bagi Wajib Pajak 

dengan persyaratan tertentu 

100% dari jumlah kekurangan 

pembayaran pajak. 

Sumber : Siti Resmi; 2013 (diolah kembali) 

 

2.5.2 Sanksi Pidana 

 Menurut Mardiasmo, sanksi pidana adalah: 

“Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum 

yang digunakan fiskus ada norma perpajakan dipatuhi” 

 Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi 

pidana yaitu: 

1. Denda Pidana 

2. Kurungan, dan 

3. Penjara 

Denda pidana adalah sanksi yang berupa denda pidana yang selain 

dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak 

atau kepada pihak kjetiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan 

kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan. 

Pidana kurungan adalah kurungan yang hanya diancamkan kepada tindak 

pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat diajukan kepada Wajib Pajak atau pihak 

ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu 

ketentuannya sama dengan diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya 

hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana 

kurungan selama-lamanya. 

Pidana penjara adalah hukuman yang sama halnya dengan kurungan yaitu 

merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan 

terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada 

pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. 

Ketentuan mengenai pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
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Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dan UU No. 

28 Tahun 2007. 

 

2.6 Laporan keuangan 

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Definisi Laporan Keuangan menurut Kieso dan Weygant (2008:2) 

bahwa: 

“Laporan Keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan ini 

menampilkan sejarah perusahaan yang dikualifikasi dalam nilai 

moneter”. 

 Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi 

Indonesia yaitu: 

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas”. 

Tujuan Laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermangfaat bagi sebagian 

besar kalanagan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan 

ekonomi. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai entitas yang meliputi: 

a) Asset 

b) Liabilitas 

c) Ekuitas 

d) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian 

e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik 

f) Arus kas 

 Laporan keuangan juga menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen 

dan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya. Informasi perkembangan keuangan suatu perusahaan yang terstruktur 

dari posisi keuangan berupa susunan harta, utang dan modal.  
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2.6.2 Laporan Keuangan PSAK No. 45 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 45, laporan 

keuangan organisasi nirlaba meliputi: 

1. Laporan posisi keuangan (aktiva, utang dan aktiva bersih, tidak disebut 

neraca). Klasifikasi aktiva dan kewajiban sesuai dengan perusahaan pada 

umumnya. Sedangkan aktiva bersih diklasifikasikan aktiva bersih tidak 

terikat, terikat kontemporer dan terikat permanen. Yang dimaksud 

pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang 

ditetapkan oleh penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer adalah 

pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan 

agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu atau 

sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu; 

2. Laporan Aktivitas (yaitu penghasilan, beban dan kerugian dan perubahan 

dalan aktiva bersih); 

3. Laporan Arus Kas yang mencangkup arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas 

investasi dan aktivitas pendanaan; 

4. Catatan atas Laporan Keuangan antara lain sifat dan jumlah pembatasan 

permanen atau temporer, dan perubahan klasifikasi aktiva bersih. 

 Dalam hal konsolidasi laporan keuangan rumah sakit pemerintah daerah 

dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga, maupun laporan keuangan 

pemerintah daerah, maka rumah sakit pemerintah daerah sebagai BLU/BLUD 

mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan 

Keuangan sesuai dengan SAP (Pasal 6 ayat (4) PMK No. 76/PMK.05/2008 

tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum). 

 Berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan sesuai pula dengan Pasal 27 PP 

No. 23 tahun 2005, maka rumah sakit pemerintah daerah dalam rangka 

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, 

menyusun dan menyajikan: 

1.      Laporan Keuangan; dan 

2.      Laporan Kinerja. 
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TABEL 2.6 

Laporan Posisi Keuangan 

 

ENTITAS NIRLABA 

Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 20X2 DAN 20X1 

(dalam jutaan rupiah) 

  

        

  

  

      

20X2 

 

20X1 

ASET 

    

  

 

  

Aset Lancar 

      

  

  - Kas dan setara Kas 

   

XX 

 

XX 

  - Piutang Bunga 

   

XX 

 

XX 

  - Persediaan dan biaya dibayar di muka 

 

XX 

 

XX 

  - Piutang lain-lain 

   

XX 

 

XX 

  - Investasi jangka pendek 

  

XX 

 

XX 

  

 

Aset Tidak Lancar 

     

  

  - Properti investasi 

   

XX 

 

XX 

  - Aset Tetap 

   

XX 

 

XX 

  - Investasi jangka panjang 

  

XX 

 

XX 

  

        

  

  

 

Jumlah aset 

   

XXXX 

 

XXXX 

  

        

  

LIABILITAS 

    

XX 

 

XX 

Liabilitas Jangka Pendek 

  

XX 

 

XX 

  - Utang dagang 

   

XX 

 

XX 

  - Utang lain-lain 

   

XX 

 

XX 

  - Utang wesel 

   

XX 

 

XX 

  

 

Liabilitas Jangka Panjang 

    

  

  - Kewajiban tahunan 

   

XX 

 

XX 

  - Utang Jangka Panjang 

  

XX 

 

XX 

  

 

Jumlah liabilitas 

   

XXX 

 

XXX 

  

        

  

ASET NETO 

    

XX 

 

XX 

  - Tidak terikat 

   

XX 

 

XX 

  - Terikat temporer 

   

XX 

 

XX 

  - Terikat permanen 

   

XX 

 

XX 

  

      

  

 

  

  

 

Jumlah aset neto 

   

XXX 

 

XXX 

  

      

  

 

  

  

 

Jumlah liabilitas dan aset neto 

 

XXXX 

 

XXXX 

                    

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2012. 
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TABEL 2.7 

LAPORAN AKTIVITAS 

 

ENTITAS NIRLABA 

Laporan aktivitas untuk tahun berakhir pada 31 Desember 20X2 

(dalam jutaan rupiah) 

            

Tidak 

Terikat   

Terikat 

Temporer   

Terikat 

Permanen   Jumlah 

Pendapatan                   

  - Sumbangan     XX   XX   XX   XX 

  - Jasa layanan     XX   -   -   XX 

  - Penghasilan investasi jangka panjang XX   XX   XX   XX 

  - Penghasilan investasi lain-lain   XX   -   -   XX 

  - 

Penghasilan neto investasi jangka 

panjang XX   XX   XX   XX 

  - Lain-lain       XX   -   -   - 

                          

Aset Neto Yang Berakhir Pembatasannya             

  - Pemenuhan program pembatasan XX   (XX)   -   - 

  - Pemenuhan pembatasan peralatan XX   (XX)   -   - 

  - Berakhirnya pembatasan waktu   XX   (XX)   -   - 

    Jumlah pendapatan   XX   (XX)   XX   XX 

                          

Beban                     

  - Program A     XX   -   -   XX 

  - Program B     XX   -   -   XX 

  - Program C     XX   -   -   XX 

  - Manajemen dan umum   XX   -   -   XX 

  - Pencarian dana     XX   -   -   XX 

    Jumlah beban     XX   -   -   XX 

  - Kerugian akibat kebakaran   XX   -   -   XX 

  - Kerugian aktuarial dan kewajiban -   XX   -   XX 

    Jumlah beban     XX   XX   -   XX 

PERUBAHAN ASET NETO   XX   (XX)   XX   XX 

ASET NETO AWAL TAHUN   XX   XX   XX   XX 

ASET NETO AKHIR TAHUN   XXX   XXX   XXX   XXX 

                          

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Tahun 2012. 

 

 


