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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya 

dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran 

bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Sementara 

pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu 

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan 

tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang 

pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. (Diana 

Sari, 2013:35) 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

yang berhubungan dengan pajak yang didapat dari berbagai sumber: 

 

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani yang dikutip dari buku Thomas 

Sumarsan (2013:3): 

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

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung 

dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
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pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan”. 

 

Menurut Dr. M.H.J Smeets yang dikutip dari buku Santoso 

Brotodiharjo (2010:4): 

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya 

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual;  

maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”. 

 

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip dari buku 

Mardiasmo (2011:1): 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat yang dikutip dari buku Siti Resmi 

(2013:2): 

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian 

kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan 

sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang 

ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada 

jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara 

kesejahteraan umum”. 

 

Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya yang dikutip dari buku 

Waluyo (2013:3): 

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut 

oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup 
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biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum”. 

 

Menurut Sommerfeld, Ray M., Anderson Herschel M., & Brock 

Horace R. yang dikutip dari buku Mohammad Zain (2007:11): 

“Pajak adalah suatu 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 Anderson, W.H. yang dikutip dari buku Diana Sari (2013:35): 

“Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara 

yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang 

diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara”. 

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat 

memaksa berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan (undang-undang) tanpa 

adanya kontraprestasi secara langsung yang dapat dirasakan oleh rakyat dan 

digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. 

Menurut Mohammad Zain (2007:11) dapat disimpulkan bahwa ada dua 

hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu: 

(a) Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus 

dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. 

(b) Tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan langsung, yang dapat 

ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran 

kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang 

diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Imbalan yang 

secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan 
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pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak 

maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu antara lain 

penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan jalan, saluran 

irigasi, pencegahan penyakit menular. 

 

2.1.2 Ciri-Ciri Pajak 

Menurut Waluyo (2013:3) ciri-ciri dari pajak antara lain sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang 

sifatnya dapat dipaksakan. 

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

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

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public investment. 

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

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

Menurut Etty Muyassaroh (2012:8) ada beberapa jenis kelompok pajak 

yang berlaku di Indonesia, antara lain: 

1. Menurut golongannya: 

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

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: 

Pajak Penghasilan (PPh). 

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

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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2. Menurut sifatnya: 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan 

(PPh). 

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasar pada objeknya, tanpa 

memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

 

3. Menurut lembaga pemungutannya: 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 

 

2.1.4 Fungsi Pajak 

Menurut Thomas Sumarsan (2013:5) pajak mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan 

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan 

hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi penerima (Budgetair) 

 Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, 

yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan 

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari 

penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin 

seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. 

Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. 

Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai 
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kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini 

terutama diharapkan dari sektor pajak. 

2. Fungsi mengatur (Regulerend) 

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah 

masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi 

mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak 

dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan 

kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk 

mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan 

terhadap sektor swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman 

modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam 

fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, 

pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

 

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak terdiri atas: 

1. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: 

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. Menurut Siti resmi (2013:8) kelebihan stelsel nyata adalah 

penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya 

sehingga lebih akurat dan realistis. Sedangkan kekurangan stelsel nyata 

adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga: 

1) Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi 

pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia 

jumlah kas yang memadai; dan 

2) semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga 

jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh. 
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b. Stelsel Anggapan (fictieve stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada 

suatu anggapan 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, 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 antara 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 

 Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu: 

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun 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 

 Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. 
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3. Sistem Pemungutan Pajak 

 Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu: 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

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 dan 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. 
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2.1.6 Tarif Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada 4 macam tarif pajak: 

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 dikenakan pajak. 

 Contoh: 

 Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di 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. 

 Contoh: 

 Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri. 

 

Tabel 2.1  

Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri  

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 
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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 

 

4. Tarif degresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Menurut Etty Muyassaroh (2012:32) pajak penghasilan (PPh) adalah 

pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. 

 

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Mansury yang dikutip dari buku Jhon Hutagol, Darussalam, 

Danny Septriadi (2006:1) subjek pajak merupakan subjek hukum yang oleh 

undang-undang pajak diberi kewajiban perpajakan. 

Menurut Siti Resmi (2013:75) subjek pajak penghasilan adalah segala 

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi 

sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. 

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Subjek Pajak 

dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Subjek pajak orang pribadi. 

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak. 

3. Subjek pajak badan. 

4. Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). 
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 Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak 

dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam 

Pasal 2 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 

7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

 

Subjek Pajak

Dalam Negeri

Luar Negeri

Orang Pribadi

Warisan

Badan

BUT

Badan bukan BUT

Orang Pribadi bukan BUT

 
Gambar 2.1 

Pengelompokan Subjek Pajak Berdasarkan Kedudukan atau 

Keberadaannya 

Sumber: Djoko Muljono; 2010 

 

2.2.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri 

Menurut Djoko Muljono (2010:2) subjek pajak dalam negeri adalah 

orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau 

luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri 

dan juga warisan yang belum terbagi. 
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Menurut Pasal 2 Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak 

dalam negeri adalah: 

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada 

di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak 

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia; 

b. 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 anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat 

pengawasan fungsional negara; 

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

 

Tabel 2.2 

Ketentuan Subjek Pajak Dalam Negeri yang Juga Dapat Sebagai Subjek 

Pajak Luar Negeri 

Keterangan 
Subjek Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri Luar Negeri 

1. Tempat tinggal Di Indonesia Tidak di Indonesia 

2. Atau berada di 

Indonesia 

Lebih 183 hari dalam 

12 bulan 

Tidak lebih 183 hari 

dalam 12 bulan 

3. Atau dalam suatu tahun 

pajak berada di 

Indonesia 

Berniat tinggal di 

Indonesia 

Tidak berniat tinggal di 

Indonesia 

Sumber: Djoko Muljono; 2010 
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2.2.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri 

Menurut Djoko Muljono (2010:5) subjek pajak luar negeri adalah orang 

pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia 

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan 

ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. 

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak luar 

negeri adalah: 

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 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; 

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 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. 

 

2.2.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas 

UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak termasuk subjek 

pajak adalah: 

a. Kantor perwakilan negara asing; 

b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 
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c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 

1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 

2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; 

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud 

pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak 

menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

 

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau 

keadaan) yang dikenakan pajak. Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 

tentang perubahan keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, 

objek pajak penghasilan 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. (Mardiasmo, 2011:139) 

Menurut Siti Resmi (2013:80) dilihat dari mengalirnya tambahan 

kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan 

menjadi: 

1. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya; 

2. penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

3. penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tak gerak, 

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau 

hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan 

4. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 
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Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi 

dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. 

Berdasar Pasal 4 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang termasuk 

Objek Pajak adalah: 

a. 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 undang-undang ini; 

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

c. laba usaha; 

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

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

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

3. keuntungan kepada likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

4. 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 

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

dalam perusahaan pertambangan; 

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya 

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 
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f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 

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

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n. premi asuransi; 

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

s. surplus Bank Indonesia. 

 

2.2.5 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan 

Berdasar Pasal 4 Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang tidak 

termasuk Objek Pajak adalah: 

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

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang 
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dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 

sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan 

2. 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 

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; 

b. warisan; 

c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai 

pengganti penyertaan modal; 

d. 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) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15; 

e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

f. 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: 

1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

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

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 
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memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 

jumlah modal yang disetor; 

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

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 

pegawai; 

h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan; 

i. bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, 

perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak 

investasi kolektif; 

j. 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: 

1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 

2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

l. 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 

m. 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. 
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2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Menurut Siti Resmi (2013:96) penghasilan tidak kena pajak (PTKP) 

merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak.Untuk menghitung 

besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, 

penghasilan netonya dikurangi denga jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

PTKP yang ditetapkan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2000 mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan harga 

kebutuhan pokok setiap tahunnya. Penyesuaian besarnya PTKP terakhir diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 162/PMK.011/2011 yang diberlakukan 

efektif 1 Januari 2013. 

 

Tabel 2.3  

Penyesuaian PTKP 

Keterangan 
PMK 162/PMK.011/2012 

(mulai berlaku 1 Januari 2013) 

1. Diri Wajib Pajak Rp 24.300.000 

2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang 

sudah kawin 

Rp 2.025.000 

3. Tambahan untuk seorang istri yang 

menerima atau memperoleh 

penghasilan yang digabung dengan 

penghasilan suami 

Rp 24.300.000 

4. Tambahan untuk setiap anggota 

keluarga sedarah semenda dalam garis 

keturunan lurus yang menjadi 

tanggungannya (maksimal 3) 

Rp 2.025.000 

Sumber: Siti Resmi; 2013 (diolah kembali) 

 

Wajib pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan semenda 

dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya 

orang tua, mertua, anak kandung, atau anak angkat diberikan tambahan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk paling banyak 3 (tiga) orang. Yang 
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dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah 

anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya 

ditanggung oleh Wajib Pajak. (Thomas Sumarsan, 2013:151) 

 

2.2.7 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Pepajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang 

diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 

9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit 

berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Formatnya adalah 2 digit 

pertama adalah identitas Wajib Pajak, 6 digit kedua merupakan nomor 

registrasi/urut yang diberikan Kantor Pusat DJP kepada KPP, 1 digit ketiga 

diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan 

kesalahan NPWP, 3 digit keempat adalah kode KPP, dan 3 digit terakhir adalah 

status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat, atau Cabang). 

Menurut Uwon Gustiawan (2007:22) NPWP mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

1. Sebagai tanda pengenal untuk mengetahui identitas atau jadi diri Wajib Pajak; 

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak; 

3. Untuk menjaga ketertiban dalam pengawasan administrasi perpajakan; 

4. Untuk dicantumkan dalam dokumen perpajakan. 

 

Menurut Diana Sari (2013:180) dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak 

memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti: 

1. Memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP); 

2. Salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank; dan 
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3. Memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan 

oleh pemerintah. 

 

2.2.7.1 Tempat Pendaftaran NPWP 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Pepajakan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan 

wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Tempat pendaftaran NPWP 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, adalah pada Direktorat Jenderal Pajak yang 

wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib 

Pajak. 

2. Bagi Wajib Pajak badan, adalah tempat kedudukan/kegiatan usaha Wajib 

Pajak. 

 

Berikut ini batasan PTKP bagi karyawan untuk menentukan kapan harus 

sudah mendaftarkan diri untuk menerima NPWP mulai tahun pajak 2006 sesuai 

dengan PMK Nomor 137/PMK.03/2005: 

“Khusus untuk wanita kawin yang bekerja dan tidak memiliki 

perjanjian pemisahan harta dengan suaminya, maka PTKP-nya 

adalah hanya untuk dirinya sendiri (TK/0). Wanita yang telah 

menikah dan tidak ada perjanjian pemisahan harta atau telah hidup 

berpisah (cerai), maka NPWP wanita tersebut mengikuti suaminya. 

 

2.2.7.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP 

Dalam ketentuan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-338/PJ/2001 untuk 

mendapatkan NPWP, Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan 

menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) 

setempat dengan melampirkan: 
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1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan 

tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa 

bagi orang asing. 

2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan: 

a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah 

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal 

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing; 

b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari 

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. 

3. Untuk WP Badan: 

a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan 

penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT; 

b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah 

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal 

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus 

aktif; 

c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang 

minimal Lurah atau Kepala Desa. 

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong: 

a. Fotokopi KTP bendaharawan; 

b. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan. 

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut: 

a. Fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation; 

b. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation; 

c. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah 

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal 

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengururs 

joint operation. 



27 

 

6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau 

wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan 

terdaftar. 

7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat 

kuasa khusus. 

 

Pendaftaran NPWP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara 

elektronik, yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat 

http://www.pajak.go.id dengan mengeklik e-registration (pendaftaran Wajib 

Pajak melalui internet); dimana Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi 

(KTP/SIM/Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. (Siti Resmi, 2013:28) 

Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP melalui internet 

(Thomas Sumarsan, 2013:22): 

1. Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di internet dengan alamat 

www.pajak.go.id; 

2. Selanjutnya anda memilih menu e-reg (e-registration); 

3. Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta; 

4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak 

Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang anda 

miliki; 

5. Anda aka memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sementara yang 

berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran dilakukan. Cetak SKT 

sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi 

sebagai bukti anda sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak; 

6. Tanda tangani formulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung 

bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak 

seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu anda akan 

menerima kartu NPWP dan SKT asli. 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
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2.2.7.3 Tata Cara Pendaftaran NPWP untuk Karyawan 

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-338/PJ/2001 jika Wajib 

Pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau inisiatif sendiri, maupun 

dikarenakan himbauan dari KPP, berikut hal-hal yang harus Wajib Pajak lakukan, 

yaitu: 

1. Mendatangi KPP setempat dan menghubungi petugas di loket pendaftaran. 

2. Mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran yang telah disediakan. 

3. Melampirkan Fotokopi Kartu Wajib Pajak Penduduk bagi Penduduk 

Indonesia atau paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi 

yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi orang asing. 

4. Apabila permohonan ditangani oleh orang lain, harus dilengkapi dengan surat 

kuasa khusus; 

5. Apabila mendaftarkan diri karena mendapat surat himbauan dari Kantor Pajak 

sebaiknya Wajib Pajak melampirkan surat himbauan tersebut. 

 

Selain persyaratan di atas, ada baiknya bila Wajib Pajak juga menyiapkan 

surat keterangan kerja dari tempat Wajib Pajak bekerja dan kartu keluarga Wajib 

Pajak. Sebab terkadang ada juga petugas KPP yang meminta dokumen tersebut. 

Hal ini biasanya untuk membuktikan status Wajib Pajak sebagai karyawan dan 

untuk menentukan besarnya hak atas PTKP Wajib Pajak. 

Ketentuan perpajakan menegaskan petugas KPP sudah harus menerbitkan 

Surat Keterangan Terdaftar dan kartu NPWP apabila seluruh dokumen telah 

lengkap, paling lambat hari kerja berikutnya. Ditegaskan pula dalam ketentuan 

perpajakan pembuatan NPWP tidak dipungut bayaran atau “GRATIS”. Namun 

praktiknya bisa berbeda tergantung KPP masing-masing. 

Jika Wajib Pajak orang pribadi telah mengantongi kartu NPWP, sebaiknya 

Wajib Pajak segera memberitahukan hal tersebut ke perusahaaan atau personalia 

tempat Wajib Pajak bekerja. Gunanya adalah agar NPWP Wajib Pajak dapat 

didokumentasikan atau dicatat, dan dicantumkan dalam bukti pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21. 
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Memiliki NPWP tentunya melahirkan kewajiban perpajakan kepada 

karyawan terkait. Bila Wajib Pajak sebagai karyawan hanya menerima 

penghasilan dari satu pemberi kerja, maka kewajiban pajak yang melekat pada 

umumnya hanya meliputi kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan saja. 

Dalam hal ini Wajib Pajak tidak perlu melakukan kewajiban pajak yang 

lain seperti menghitung dan menyetorkan sendiri pajak atau gaji yang diterima 

setiap bulannya. Selain itu, Wajib Pajak juga tidak perlu membuat laporan (SPT 

Masa) ke KPP setiap bulannya. Sebab, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan 

pajak atas gaji tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan Wajib Pajak sebagai 

pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Untuk karyawan yang hanya menerima penghasilan dari satu pemberi 

kerja, kewajiban perpajakannya semata-mata hanya melaporkan SPT Tahunan 

saja dengan menggunakan formulir pelaporan Form SPT 1770 S. SPT Tahunan 

orang pribadi karyawan tersebut paling lambat dilaporkan tanggal 31 Maret tahun 

berikutnya. 

SPT Tahunan bagi WPOP yang berstatus sebagai karyawan merupakan 

SPT Tahunan yang paling sederhana dari formulir SPT lainnya. Namun demikian, 

dalam praktiknya masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk 

mengisi Form SPT 1770 S tersebut. Hal ini disebabkan pengetahuan perpajakan 

WPOP yang belum merata, bahkan mungkin belum mencukupi untuk mengisi 

formulir SPT dengan dengan baik. 

Pastikan SPT yang Wajib Pajak sampaikan adalah SPT yang benar sesuai 

dengan keadaan Wajib Pajak dan jangan lupa untuk menyampaikan tepat waktu. 

Setelah kita memiliki NPWP, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan 

adalah apa saja hak dan kewajiban perpajakan yang timbul. Bila hal ini kita 

pahami dengan baik, maka kita akan dengan mudah melaksanakan apa yang 

menjadi kewajiban pajak kita. 
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2.2.8 Tarif Pajak Penghasilan 

Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokan menjadi dua yaitu tarif 

umum sesuai Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa 

kali dan yang terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008) dan tarif lainnya. 

Sistem penerapan tarif  Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh 

dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib 

Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap. 

1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri diatur dalam Pasal 

17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan 

keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 

 

Tabel 2.4  

Tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak  Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Sumber: Mardiasmo; 2011 

 

2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap 

(Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan) adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 

25% (dua puluh lima persen) berlaku mulai Tahun Pajak 2010. (Pasal 17 Ayat 

(2a) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan) 

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk 

perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah 

keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia 

dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 

5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif untuk Wajib Pajak Badan pada 
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umumnya. (Pasal 17 Ayat (2b) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang 

perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan) 

Berdasar Surat Edaran No. SE-66/PJ/2010 tentang penegasan atas 

pelaksanaan pasal 31E Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak 

penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir 

dengan UU No. 36 Tahun 2008, bahwa: 

a. Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 

Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif 

sebagaimana dijelaskan pada nomor 2 paragraf pertama (Pasal 17 Ayat 

(1) huruf b dan Ayat (2a)) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah). 

b. Fasilitas pengurangan tersebut dilaksanakan secara self assessment pada 

saat penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, tidak perlu 

menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. 

c. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia 

maupun dari luar Indonesia, meliputi: 

1) Penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan bersifat final; 

2) Penghasilan yang dikenal Pajak Penghasilan tidak bersifat final; 

3) Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. 

d. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan. 

3. Tarif PPh untuk penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh 

persen) dan bersifat final. 
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2.2.9 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2011:143) berdasarkan Undang-Undang 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 neto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung 

sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Penghasilan kena pajak (WP Badan) = penghasilan neto 

Penghasilan kena pajak (WP Orang Pribadi) = penghasilan neto - PTKP 

  

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat Pajak Penghasilan Pasal 

21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008.  

 

2.3.1 Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 penerima 

penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi yang 

merupakan: 

a. pegawai; 

b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 
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c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain merupakan: 

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 

2. 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; 

3. olahragawan; 

4. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

5. pengarang, peneliti, dan penerjamah; 

6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem 

aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial 

serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan; 

7. agen iklan; 

8. pengawas atau pengelola proyek; 

9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara; 

10. petugas penjaja barang dagangan; 

11. petugas dinas luar asuransi; 

12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya; 

d. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya; 

2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja 

lainnya; 

3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu; 
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4. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

5. peserta kegiatan lainnya. 

 

2.3.2 Tidak Termasuk Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 yang 

tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 adalah: 

a. 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 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 perlakuan timbal balik, 

b. 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. 

 

2.3.3 Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 

Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 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 

pesagon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan 

pembayaran lain sejenis; 
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4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau 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 

representasi, 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). 

 

Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh 

orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang 

pribadi Subjek Pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 

26. 

Penghitungan Pajak Penghasilan 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 Pajak Penghasilan 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. 
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2.3.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

252/PMK.03/2008 adalah: 

a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, 

asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun 

diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib Pajak 

yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan 

Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus; 

c. iuran pensiun yang dibayarkan dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan 

hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan 

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 

d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amal zakat yang 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; 

e. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. 

 

2.3.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau 

badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No.36 

Tahun 2008 untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Termasuk pemotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

252/PMK.03/2008 adalah: 

1. Pemberi Kerja yang terdiri atas: 

a. orang pribadi dan badan, 
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b. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau 

seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, 

dan unit tersebut; 

2. bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang 

kas kepada 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 apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan; 

3. dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang membayar 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, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yag dilakukan oleh orang 

pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas 

namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 

b. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status Subjek Pajak luar negeri; 

c. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, 

pelatihan, dan pegawai 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 apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 
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Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk 

melakukan pemotongan pajak adalah: 

1. Kantor perwakilan negara asing; 

2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

Ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan; 

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

pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; 

4. Dalam hal organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, 

organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang 

berkewajiban melakukan pemotongan pajak. 

 

2.3.6 Definisi Pegawai Tetap 

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pegawai 

tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah 

tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan 

pengawas yang secara terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara 

langsung, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka 

waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (Full Time) 

dalam pekerjaan tersebut. 

 

2.3.7 Definisi Pegawai Tidak Tetap 

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 pegawai 

tidak tetap atau tenaga lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan 

apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, 

jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis 

pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 
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2.3.8 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 dasar 

pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditentukan sebagai 

berikut: 

a. Penghasilan Kena Pajak yang berlaku bagi: 

1. Pegawai tetap; 

2. Penerima pensiun berkala; 

3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau 

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan 

kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak 

sendiri; 

4. Bukan pegawai yang meliputi: 

a. Distributor multi level marketing atau direct selling; 

b. Petugas dinas luar asuransi yang tidak berstatus sebagai pegawai; 

c. Penjaja barang dagangan yang tidak berstatus sebagai pegawai; 

dan/atau 

d. Penerima penghasilan bukan pegawai lainnya yang menerima 

penghasilan dari Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 secara 

berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun kalender. 

b. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan 

pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

21 Ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang berlaku bagi pegawai 

tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau 

upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 

(satu) tahun kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib 

Pajak sendiri. 

c. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain 

penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. 
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2.3.9 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 cara 

untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain: 

a. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap. Pemagang dan 

calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, 

dikenakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan 

Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan beberapa kriteria antara lain: 

1) Untuk pegawai tetap, cara menghitungnya adalah penghasilan bruto 

dikurangi biaya jabatan dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, 

dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). (Biaya jabatan adalah 

5% dari penghasilan bruto dengan ketentuan maksimum Rp 6.000.000 

setahun atau Rp 500.000 sebulan). 

2) Untuk penerima pensiun bulanan, cara menghitungnya adalah 

penghasilan bruto dikurangi PTKP. (Biaya pensiun adalah 5% dari 

penghasilan bruto maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 

sebulan). 

3) Untuk pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai, cara 

menghitungnya adalah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima 

atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan. 

4) Untuk Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan 

sejenis, cara menghitungnya adalah penghasilan bruto tiap bulan 

dikurangi PTKP per bulan. 

b. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, 

dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya 

dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk 

menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa 

produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik 

dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-

Undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto. 
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c. Tenaga ahli yag melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, 

dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh pasal 17 

dikalikan 50% dari perkiraan penghasilan bruto – PTKP perbulan. 

d. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta 

pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, 

upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp 

200.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp 

2.025.000 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka Pajak Penghasilan 

Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari 

penghasilan bruto setelah dikurangi Rp 200.000. Bila dalam satu bulan 

takwim jumlahnya melebihi Rp 2.025.000 sebulan, maka besarnya PTKP 

yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP. 

e. Menerima pesangon, tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari 

tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut: 

1. Sebesar 5% dari penghasilan bruto untuk penghasilan di atas Rp 

25.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000. 

2. Sebesar 10% dari penghasilan bruto untuk penghasilan di atas Rp 

50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000. 

3. Sebesar 15% dari penghasilan bruto untuk di atas Rp 100.000.000 sampai 

dengan Rp 200.000.000. 

4. Sebesar 25% dari penghasilan bruto untuk di atas Rp 200.000.000, 

sedangkan penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000 dikecualikan 

dari pemotongan pajak. 

f. Pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri yang menerima honorarium dan 

imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau 

Keuangan Daerah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15% dari 

penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali dibayarkan kepada PNS 

Golongan IID ke bawah, anggota TNI/Polri Peltu ke bawah/Ajun 

Insp./Tingkat I ke bawah. 

 



42 

 

2.3.9.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan 

Teratur Pegawai 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 

Pelaksanaan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

penghasilan pegawai tetap dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut: 

1. Terlebih dahulu dicari penghasilan neto pegawai tetap sebulan, penghasilan 

neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan 

biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua 

yang dibayar oleh pegawai. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan 

bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 500.000 sebulan. 

 

Peraturan Menteri Keuangan No. 250 tentang Biaya Jabatan pasal 1 

(1) dan keputusan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 Pasal 10 Ayat (3): 

“Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan 

bruto untuk perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai 

tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, 

setinggi-tingginya Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 

500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebulan”. 

 

2. Selanjutnya dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto 

sebulan dikalikan 12. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban 

pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal 

tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto 

setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan 
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banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai 

dengan bulan Desember. 

3. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penetapan tarif 

pasal 17, yaitu sebesar penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP 

yang besarnya adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.5  

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Keterangan 
PMK 162/PMK.011/2012 

(mulai berlaku 1 Januari 2013) 

1. Diri Wajib Pajak Rp 24.300.000 

2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang 

sudah kawin 

Rp 2.025.000 

3. Tambahan untuk seorang istri yang 

menerima atau memperoleh 

penghasilan yang digabung dengan 

penghasilan suami 

Rp 24.300.000 

4. Tambahan untuk setiap anggota 

keluarga sedarah semenda dalam 

garis keturunan lurus yang menjadi 

tanggungannya (maksimal 3) 

Rp 2.025.000 

Sumber: Siti Resmi; 2013 (diolah kembali) 

 

Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau 

awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama dilakukan 

dengan melihat keadaan pada tahun takwim (1 Januari), bagi karyawan baru 

datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP 

tersebut berdasarkan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang 

bersangkutan. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami. 

4. Dalam hal karyawati kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk 

dirinya sendiri, dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk 
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dirinya ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan 

sepenuhnya. 

5. Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah 

setempat bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, diberikan tambahan 

PTKP sejumlah Rp 1.200.000 setahun atau Rp 100.000 sebulan. 

6. Setelah diperoleh pajak penghasilan terutang dengan menetapkan tarif pasal 

17 undang-undang pajak penghasilan terhadap penghasilan kena pajak, 

selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang harus dipotong 

dan/atau disetor ke kas negara sebesar: 

a. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi 

dengan 12. 

b. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan 

pajak penghasilan yang terutang dan telah diperhitungkan pada pemberi 

kerja sebelumnya sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21, jika pegawai yang bersangkutan sebelumnya 

bekerja pada pemberi kerja lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai 

yang bersangkutan bekerja. 

 

2.3.9.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas Penghasilan 

Pegawai Harian, Mingguan, Satuan dan Pegawai Tidak Tetap 

Lainnya 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan 

Bagian Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan 

Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan 

Pemotongan Pajak Penghasilan. 

1. Tentukan jumlah upah atau uang saku harian, atau jumlah rata-rata upah/uang 

saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. 

2. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku 

harian belum melebihi Rp 200.000 dari jumlah kumulatif yang diterima yang 

diterima dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 

2.025.000 maka tidak ada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong. 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 Pasal 1 dan 2: 

“Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh pegawai harian 

dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 

Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sampai dengan jumlah 

Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehari tidak dikenakan pemotongan 

Pajak Penghasilan”. 

 

3. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku 

harian telah melebihi Rp 200.000 dan sepanjang jumlah kumulatif belum 

melebihi Rp 2.025.000 maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong 

adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah setelah 

dikurangi Rp 200.000 dikalikan 5%. 

4. Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan 

takwim telah melebihi Rp 2.025.000 dan kurang dari Rp 6.000.000 maka 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang 

saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP 

sehari dikalikan 5%. 

5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan 

takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 6.000.000 maka Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 Ayat (1) 

huruf a UU Pajak Penghasilan atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang 

disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

harus dipotong adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 hasil perhitungan 

tersebut dibagi 12. 
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2.3.9.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21Terutang pada Bulan 

Desember atau Masa Pajak Tertentu untuk Pegawai Tetap yang 

Berhenti Bekerja Sebelum Bulan Desember 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 menjelaskan 

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang padabulan Desember atau masa 

pajak tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja sebelum bulan Desember 

adalah sebagai berikut: 

1. Hitung Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dari pemotong pajak dalam satu tahun kalender yang 

bersangkutan, baik penghasilan yang teratur maupun yang tidak teratur. 

a. Untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak 

awal tahun, namun belum bekerja setelah bulan Januari atau berhenti 

bekerja sebelum bulan Desember, Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang 

dihitung berdasarkan jumlah seluruh penghasilan yang diterima atau 

diperoleh, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, selama 

pegawai tetap yang bersangkutan bekerja pada pemotong pajak. 

b. Sedangkan untuk pegawai tetap yang kewajiban pajak subjektifnya baru 

dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, 

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan jumlah seluruh 

penghasilan yang diterima atau diperoleh, baik yang bersifat teratur 

maupun tidak teratur, yang disetahunkan. 

2. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang harus dipotong untuk bulan 

Desember atau bulan tertentu untuk pegawai tetap yang berhenti bekerja 

sebelum bulan Desember adalah sebesar selisih antara Pajak Penghasilan 

Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang 

diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 

yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan sampai dengan 

bulan sebelumnya. 

3. Dalam hal jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai 

dengan bulan sebelumnya tersebut lebih besar daripada Pajak Penghasilan 
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Pasal 21 terutang atas seluruh penghasilan teratur dan tidak teratur yang 

diterima dari pemotong pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan, 

misalnya dalam hal pegawai berhenti bekerja pada pertengahan tahun, atas 

kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dikembalikan 

kepada pegawai tetap yang berhenti bekerja bersamaan dengan pemberian 

bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Atas kelebihan pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap yang bersangkutan, 

pemotong pajak dapat memperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 

terutang atas penghasilan pegawai tetap lainnya dalam masa pajak yang sama, 

sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus disetor oleh 

pemotong pajak untuk masa pajak tersebut telah mempertimbangkan jumlah 

kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diberikan oleh 

pemotong pajak kepada pegawai tetap yang bekerja. 

 

2.3.10 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 21 Ayat (1) ketentuan 

ini mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pihak 

yang wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak 

adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dana pensiun, badan, 

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. 

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (2), tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang 

wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak adalah badan 

perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. 

Pasal 21 Ayat (3), penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang 

dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah 

dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP). 
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Pasal 21 Ayat (4), penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai 

tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah 

dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 21 Ayat (8), petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, atau kegiatan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

2.3.11 Pelaksanaan Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 hanya menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas 

dimana jumlah pajak penghasilan harus sesuai dengan jumlah yang terutang di 

dalam Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah disetor, kemudian SPT tersebut 

ditanda-tangani oleh Manajer Keuangan dengan melampirkan SPT yang telah di 

cap dinas terkait dan SSP yang telah di cap oleh Bank yang telah ditunjuk serta 

melampirkan daftar bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang untuk masa pajak bagi masing-masing jenis pajak 

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan 

adalah 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. 

Menurut Pasal 9 Ayat 2a apabila pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo 

pembayaran atas penyetoran pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran 

sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 

bulan. 

 

2.3.12 Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum 
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dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip dari buku Mardiasmo (2011:56) 

kewajiban perpajakan adalah: 

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. 

2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. 

3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. 

4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. 

5. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 

6. Jika diperiksa wajib: 

a. Memperlihatkan dana atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib 

Pajak, atau objek yang terutang pajak. 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 

dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 

serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban 

untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh 

permintaan untuk keperluan pemeriksaan. 

 

2.3.13 Kewajiban Karyawan untuk Ber-NPWP 

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan: 

“Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 

tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak”. 

 

UU No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa: 

“Yang wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP adalah 

Wajib Pajak yag telah memenuhi syarat subjektif dan objektif”. 
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Namun, khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi yang hanya berstatus 

sebagai karyawan, kewajiban memiliki NPWP tidak selalu timbul. Ada syarat 

khusus yang menjadi dasar kapan timbulnya kewajiban ber-NPWP. Hal ini 

dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

KEP-161/PJ/2001, yang menyebutkan: 

“WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas, apabila sampai dengan suatu badan memperoleh penghasilan 

yang jumlahnya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

paling lambat pada akhir bulan berikutnya”. 

 

Jika seorang karyawan telah memenuhi ketentuan untuk memiliki NPWP 

namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, maka berdasarkan 

Pasal 2 Ayat (6) KEP-164/PJ/2001, karyawan tersebut bisa diberikan NPWP 

secara jabatan atau secara paksa. 

Ditjen Pajak menjaring Wajib Pajak karyawan dibuktikan dengan 

diterbitkannya Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP-338/PJ/2001 mengenai Tata 

Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

berstatus sebagai karyawan. Pokok-pokok keputusan tersebut adalah: 

1. Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan wajib 

mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan NPWP sesuai ketentuan yang 

berlaku; 

2. Pendaftaran NPWP bagi orang pribadi berstatus sebagai karyawan dapat 

dilakukan di KPP Domisili (sesuai dengan tempat tinggal karyawan) atau 

melalui KPP Lokasi (sesuai dengan tempat kegiatan usaha pemberi kerja atau 

bendaharawan); 

3. Kepala KPP dapat memberikan NPWP secara jabatan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku setelah dilakukan kegiatan pencarian data Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan. 
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Kewajiban memiliki NPWP bagi karyawan dapat dipahami. Misalnya saja, 

semakin besar penghasilan seseorang akan semakin besar pula kecenderungannya 

untuk menabung atau diinvestasikan di sektor lainnya seperti saham atau surat 

berharga, sehingga dia mungkin memperoleh penghasilan di luar gaji yang 

diterimanya setiap bulan. 

Demikian pula halnya bila karyawan tersebut melakukan pengalihan atau 

penjualan harta seperti kendaraan atau properti pribadi miliknya. Dari sisi pajak, 

transaksi tersebut menimbulkan penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Bila 

karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, transaksi penjualan harta atau properti 

tersebut bisa jadi tidak termonitor oleh pajak. Itu sebabnya, sejak tahun 2001 

pihak DJP mewajibkan orang pribadi termasuk juga karyawan untuk 

mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP. 

Dalam rangka menjaring WP orang pribadi untuk memiliki NPWP, DJP 

telah menerbitkan perangkat peraturan yang mengatur tentang penerbitan NPWP 

secara jabatan yang dituangkan dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-

144/PJ/2005. Dalam Pasal 2 Peraturan Dirjen Pajak tersebut dinyatakan bahwa 

pemberian NPWP secara jabatan oleh Kantor Pusat DJP dilakukan terhadap Wajib 

Pajak yang berdasarkan data yang dimiliki oleh DJP memenuhi persyaratan untuk 

memperoleh NPWP tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri. 

 

2.4 Sanksi Perpajakan 

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan 

bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 

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

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

perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu 

Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. 

1. Sanksi Administrasi 

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi 

administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. 
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a. Sanksi administrasi berupa denda 

Menurut Diana Sari (2013:270) sanksi denda adalah jenis sanksi yang 

paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan 

 

Tabel 2.6  

Denda Administrasi 

No Masalah Cara membayar/menagih 

1 Tidak/terlambat 

memasukkan/menyampaikan SPT 

STP ditambah Rp 100.000,- 

atau Rp 500.000,- atau Rp 

1.000.000,00 

2 Pembetulan sendiri, SPT tahunan 

atau SPT masa tetapi belum 

disidik 

SSP ditambah 150% 

3 Khusus PPN: 

a. Tidak melaporkan usaha 

b. Tidak membuat/mengisi faktur 

c. Melanggar larangan membuat 

Faktur (PKP yang tidak 

dikukuhkan) 

SSP/SPKPB (ditambah 2% 

denda dari dasar pengenaan) 

4 Khusus PBB: 

a. STP, SKPKB tidak/kurang 

dibayar atau terlambat dibayar 

b. Dilakukan pemeriksaan, pajak 

kurang dibayar 

STP + denda 2% (maksimum 

24 bulan). 

SKPKB + denda administrasi 

dari selisih pajak terutang. 

Sumber: Mardiasmo; 2011 

 

b. Sanksi Administrasi berupa bunga 

Menurut Diana Sari (2013:270) sanksi administrasi berupa bunga 

dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi 

lebih besar. 
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Tabel 2.7  

Bunga 2% per bulan 

No Masalah Cara membayar/menagih 

1 Pembetulan sendiri SPT (SPT 

tahunan atau SPT Masa) tetapi 

belum diperiksa 

SSP/STP 

2 Dari penelitian rutin: 

PPh pasal 25 tidak/kurang 

dibayar. 

Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 

23, dan 26 serta PPn yang 

terlambat dibayar. 

SKPKB, STP, SKPKBT 

tidak/kurang dibayar atau 

terlambat dibayar. 

SPT salah tulis/salah hitung. 

 

SSP/STP 

 

SSP/STP 

 

 

SSP/STP 

 

 

SSP/STP 

3 Dilakukan pemeriksaan, pajak 

kurang dibayar (maksimum 24 

bulan) 

SSP/SPKB 

4 Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, 

SKKPP, STP. 

SSP/STP 

5 SPT tahunan PPh ditunda, pajak 

kurang dibayar. 

SSP/STP 

Sumber: Mardiasmo; 2011 

 

Catatan: 

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga 

pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan. 

2. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran 

pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan 

sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan 
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SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar 

dengan menggunakan SSP, yang meliputi antara lain: 

a. Bunga karena pembetulan SPT. 

b. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran. 

c. Bunga karena terlambat membayar. 

d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang 

dan pajak sementara. 

3. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang 

ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak 

dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumya 

ditagih dengan STP (lihat Pasal 19 Ayat (1) KUP). 

4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat 

ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan 

maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan 

SKPKB (lihat Pasal 13 Ayat (2) KUP). 

 

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan 

Menurut Diana Sari (2013:270) sanksi ini bisa membuat jumlah pajak 

yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. 

 

Tabel 2.8  

Kenaikan 50% dan 100% 

No Masalah Cara membayar/menagih 

1 Dikeluarkan SKPKB dengan 

penghitungan secara jabatan: 

a. Tidak memasukkan SPT: 

1. SPT tahunan (PPh 29) 

 

2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 

26, dan PPN) 

 

 

 

 

SKPKB ditambah kenaikan 

50% 

SKPKB ditambah kenaikan 

100% 
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b. Tidak menyelenggarakan 

pembukuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 28 KUP 

 

c. Tidak memperlihatkan 

buku/dokumen, tidak memberi 

keterangan, tidak memberi 

bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan, sebagaimana 

dimaksud pasal 29 

SKPKB 

50% PPh pasal 29 

100% Pajak Penghasilan Pasal 

21, 23, 26, dan PPN 

SKPKB 

50% PPh pasal 29 

100% Pajak Penghasilan Pasal 

21, 23, 26, dan PPN 

2 Dikeluarkan SKPKBT karena: 

ditemukan data baru, data semula 

yang belum terungkap setelah 

dikeluarkan SKPKB. 

SKPKBT 100% 

3 Khusus PPN: 

Dikeluarkan SKPKB karena 

pemeriksaan, dimana PKP tidak 

seharusnya mengkompensasi 

selisih lebih, menghitung tarif 0% 

diberi restitusi pajak. 

SKPKB 100% 

Sumber: Mardiasmo; 2011 

 

1. Sanksi Pidana 

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi 

pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. 

a. Denda pidana 

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga 

yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang 

melanggar norma. 
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b. Pidana kurungan 

Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu 

ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka 

masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti 

dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian. 

c. Pidana penjara 

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman 

perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. 

Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, 

adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak. 

 

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan 

dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 

28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU 

No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

Tabel 2.9  

Sanksi Pidana 

Yang 

dikenakan 

sanksi 

pidana 

Norma Sanksi pidana 

Setiap 

orang 

Kealpaan tidak menyampaikan 

SPT atau menyampaikan SPT 

tetapi tidak benar/lengkap atau 

melampirkan keterangan yang 

tidak benar. 

Didenda paling sedikit 1 (satu) kali 

jumlah pajak terutang yang tidak 

atau kurang dibayar dan paling 

banyak 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang 

dibayar, atau dipidana kurungan 

paling singkat 3 (tiga) bulan atau 

paling lama 1 (satu) tahun. 
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 Sengaja tidak menyampaikan 

SPT, tidak meminjamkan 

pembukuan, catatan atau 

dokumen lain, dan hal-hal lain 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 39 KUP. 

 

 

 

 

 

 

Pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 6 

(enam) tahun dan denda paling 

sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 4 

(empat) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar. 

Pidana tersebut ditambahkan 1 

(satu) kali menjadi 2 (dua) kali 

sanksi pidana apabila seseorang 

melakukan lagi tindak pidana di 

bidang perpajakan sebelum lewat 1 

(satu) tahun, terhitung sejak 

selesainya menjalani pidana penjara 

yang dijatuhkan. 

 Melakukan percobaan untuk 

melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau 

menggunakan tanpa hak 

Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak, atau 

menyampaikan Surat 

Pemberitahuan dan/atau 

keterangan yang isinya tidak 

benar atau tidak lengkap, 

dalam rangka mengajukan 

permohonan restitusi atau 

melakukan kompensasi pajak 

atau pengkreditan pajak. 

Pidana penjara paling singkat 6 

(enam) bulan dan paling lama 2 

(dua) tahun dan denda paling 

sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi 

yang dimohonkan dan/atau 

kompensasi atau pengkreditan yang 

dilakukan dan paling banyak 4 

(empat) kali jumlah restitusi yang 

dimohonkan dan/atau kompensasi 

atau pengkreditan yang dilakukan. 
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 Sengaja tidak menyampaikan 

SPOP atau menyampaikan 

SPOP tetapi isinya tidak benar 

sebagaimana dimaksudkan 

dalam pasal 24 UU PBB. 

Pidana kurungan selama-lamanya 

6 (enam) bulan dan atau setinggi-

tingginya 2 (dua) kali jumlah pajak 

terutang. 

 Dengan sengaja tidak 

menyampaikan SPOP, 

memperlihatkan/meminjamkan 

surat/dokumen palsu, dan hal-

hal lain sebagaimana diatur 

dalam pasal 25 (1) UU PBB. 

a. Pidana penjara selama-lamanya 

2 (dua) tahun dan atau denda 

setinggi-tingginya 5 (lima) kali 

jumlah pajak yang terutang. 

b. Sanksi (a) dilipat duakan jika 

sebelum lewat satu tahun 

terhitung sejak selesainya 

menjalani sebagian/seluruh 

pidana yang dijatuhkan 

melakukan tindak pidana lagi. 

Pejabat Kealpaan tidak memenuhi 

kewajiban merahasiakan hal 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 34 KUP (tindak 

pelanggaran). 

Pidana kurungan selama-lamanya 

1 (satu) tahun dan atau denda 

setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- 

(dua puluh lima juta rupiah). 

 Sengaja tidak memenuhi 

kewajiban merahasiakan hal 

sebagaimana dimaksudkan 

dalam pasal 34 UU KUP 

(tindak kejahatan). 

Pidana penjara selama-lamanya 2 

(dua) tahun dan atau denda 

setinggi-tingginya Rp 50.000.000.- 

(lima puluh juta rupiah). 
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Pihak 

Ketiga 

Sengaja tidak 

memperlihatkan atau tidak 

meminjamkan surat atau 

dokumen lainnya dan atau 

tidak menyampaikan 

keterangan yang diperlukan 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 25 (1) huruf d dan e UU 

PBB. 

Pidana Kurungan selama-lamanya 1 

(satu) tahun dan atau denda setinggi-

tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah). 

Sumber: Mardiasmo; 2011 

 

Catatan: 

1. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan 

terhadap perpajakan: dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana 

perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani 

sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. 

2. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada 

pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap 

pejabat merupakan delik aduan. 

3. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun. 

 

2.5 Laporan Keuangan 

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Definisi Laporan Keuangan menurut Warren (2006:24): 

“Laporan Keuangan adalah laporan akuntansi yang menghasilkan 

informasi bagi pemakai laporan keuangan tersebut”. 

 

Sedangkan menurut Rahman Pura (2013:11): 

“Laporan Keuangan merupakan media komunikasi dan 

pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemiliknya atau pihak 

lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut”. 
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Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 1 Tentang 

Penyajian Laporan Keuangan: 

“Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. 

 

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 Tentang Penyajian 

Laporan Keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 

Unsur-unsur dari laporan keuangan berdasarkan pada PSAK No. 1 adalah:  

1. Aktiva 

2. Kewajiban 

3. Beban 

4. Modal 

5. Penghasilan 

 

2.5.2 Beban Laporan Keuangan PSAK No. 1 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.1 laporan keuangan 

yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

a. laporan posisi keuangan pada akhir periode; 

b. laporan laba rugi komprehensif selama periode; 

c. laporan perubahan ekuitas selama periode; 

d. laporan arus kas selama periode; 

e. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting 

dan informasi penjelasan lainnya; dan 

f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika 

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau 

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Entitas diperkenankan 

menggunakan judul laporan selain yang digunakan dalam pernyataan ini. 


