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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak 

2.1.1.1 Pengertian Pajak  

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut: 

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat.”   

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A Andriani dalam 

Zein (2008:10),  yaitu: 

“Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum 

(undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan.”    

Definisi pajak ini senada dengan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. 

Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2011:1), yaitu: 

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

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum.” 
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Sedangkan Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace 

R. dalam Zein (2008:11) menyatakan bahwa: 

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, 

berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat 

imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat 

melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.” 

Dari berbagai definisi tersebut, baik pengertian secara ekonomis (pajak 

sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau 

pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik 

kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya. 

2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari 

sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut 

pajak/administrator pajak). 

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh 

pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para Wajib 

Pajak. 
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5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur/regulatif). 

 

2.1.1.2 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil  

Menurut Mardiasmo (2011:5) Hukum Pajak mengatur hubungan antara 

pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. 

Ada 2 macam hukum pajak, yakni: 

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara 

lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek 

pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang 

dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, 

dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak. Contoh: 

Undang-undang Pajak Penghasilan. 

2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum 

materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). 

Hukum ini memuat antara lain: 

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. 

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib 

Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan 

utang pajak. 
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c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ 

pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan 

dan banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

 

2.1.1.3 Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7) terbagi dalam 3 

(tiga) macam, yaitu: 

1. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2. Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 

Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 
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b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

 

2.1.1.4 Tarif Pajak   

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

1. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

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. 
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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. 

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% 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi 3 

(tiga) yaitu: 

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. 

 

2.1.2 Wajib Pajak 

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
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Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan 

bahwa: 

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.” 

 

2.1.2.2 Hak Wajib Pajak 

Dalam Sari (2013:170), hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-

undang perpajakan adalah sebagai berikut: 

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. 

Ini merupakan konsekuensi logis dari sistem self assessment yang 

mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan 

membayar pajaknya sendiri dan merupakan prioritas dari seluruh hak 

Wajib Pajak yang ada. 

2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT). 

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan 

atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) 

tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun 

pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan. 

3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. 

Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan SPT Tahunan dengan 

mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak 

dengan menyampaikan alasan-alasan tertulis sebelum jatuh tempo. 
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4. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak. 

 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 

pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-

alasannya. 

5. Hak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak. 

Dalam hal pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil 

dari jumlah kredit pajak, atau dengan kata lain pembayaran pajak yang 

dibayar atau dipotong lebih besar dari seharusnya terutang. Wajib Pajak 

yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan 

permohonan pengembalian atau restitusi. 

6. Hak mengajukan keberatan dan banding. 

Wajib Pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah 

diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas 

dengan keputusan keberatan maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding 

ke Pengadilan Pajak. 

7. Hak kerahasiaan bagi Wajib Pajak. 

Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan 

kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya 

kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan 

perpajakan dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang perpajakan 

juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak. 
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8. Hak untuk pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 

Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak 

yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab 

tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam 

dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan 

veteran pembela kemerdekaan, dapat mengajukan permohonan 

pengurangan atas pajak terutang. 

9. Hak untuk pembebasan pajak. 

Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan 

permohonan pembebasan atau pemotongan/pemungutan Pajak 

Penghasilan. 

10. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 

 Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak 

Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran 

pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan 

untuk PPh sejak tanggal pembayaran. 

11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 

 Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah 

atau dana pinjaman Luar Negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang 

diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh 

pemerintah. 
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12. Hak untuk mendapatkan insentif pajak. 

 Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu 

diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. 

Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan 

Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain impor dan 

perolehan bahan baku. 

 

2.1.2.3 Kewajiban Wajib Pajak 

Dalam Sari (2013:173), kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam 

undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut: 

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri. 

Pasal 2 UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib 

mendaftarkan diri pada Derektorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 

kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus 

terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, wajib 

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). 

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan. 

Pasal 3 ayat (1) UU KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib 

mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta 

menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 
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3. Kewajiban membayar atau menyetorkan pajak. 

Kewajiban ini dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank 

BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri 

Keuangan. 

4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. 

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat 

pembukuan. Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang 

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang 

diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma 

Perhitungan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak. 

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam 

rangka pemeriksaan pajak serta memberikan keterangan yang diperlukan 

oleh pemeriksa pajak. 

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. 

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara 

kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan 

menyetorkan ke kas Negara. 

7. Kewajiban membuat faktur pajak. 

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap 

penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibuat 
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merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh 

Pengusaha Kena Pajak. 

8. Dalam hal ini terjadi pemeriksaan, Wajib Pajak wajib: 

a. Memperlihatkan dan/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 ruang yang 

dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan; 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

 

2.1.3 Pajak Penghasilan 

2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Suparmono dan Damayanti (2010:37) mengemukakan pengertian 

penghasilan yang diatur dalam undang-undang perpajakan, 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 (Pasal 4 

Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008).” 

 

Dari pengertian penghasilan tersebut, yang dimaksud Pajak Penghasilan 

adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang 

berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. 
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Sedangkan pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi (2013:74) adalah 

sebagai berikut: 

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak 

untuk penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban subjektifnya 

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.” 

 

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bagaimana pajak atas 

penghasilan (laba) yang diterima Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang 

pribadi. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif, yaitu pajak yang 

berpangkal atau berdasarkan atas subjeknya atau memperhatikan diri Wajib Pajak.  

 

2.1.3.2 Dasar Hukum 

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia 

adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak 

Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. 

 

2.1.3.3 Subjek Pajak Penghasilan 

Definisi Subjek Pajak Penghasilan yang dikemukakan oleh Resmi 

(2013:75) yaitu “Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh 

penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan”. Subjek 

Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh 

penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Menurut Mardiasmo (2011: 135) yang menjadi Subjek Pajak adalah: 

1. Orang pribadi; Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan 

menggantikan yang berhak; 
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2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan 

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

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

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

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)  

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi subjek pajak Dalam Negeri dan 

subjek pajak Luar Negeri. Subjek pajak berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 dalam Resmi (2013:76) tentang Pajak Penghasilan 

adalah sebagai berikut:. 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri, adalah: 

a. Subjek pajak orang pribadi 

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, 

atau orang pribadi yang dalam satu 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) Pembukuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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3) Penerimannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah; dan  

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

Negara. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri, adalah: 

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

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 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; dan 

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

berada di Indonesia tidak lebih dari 183 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 kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

 

2.1.3.4 Objek pajak penghasilan 

Menurut Resmi (2013:80) Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, 

jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Sedangkan pengertian Objek 

Penghasilan adalah: 
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“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 

apapun (Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008).” 

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 gerak ataupun harta tak gerak, 

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

hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; 

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 

 

2.1.3.5 Pajak Penghasilan Final 

Menurut Resmi (2013:145) Pajak Penghasilan bersifat final merupakan 

pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat 

dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun 

pajak. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak 

penghasilan yang bersifat final terdiri atas: 

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota koperasi pribadi; 
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2. Penghasilan berupa hadiah undian; 

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima 

oleh perusahaan modal ventura; 

4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah 

dan/atau bangunan; dan 

5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan 

ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). 

Pajak penghasilan bersifat final selain yang disebut diatas adalah: 

1. PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh yaitu PPh atas dividen yang diterima 

oleh Wajib Pajak orang pribadi. 

2. PPh final Pasal 15, terdiri atas: 

a. PPh atas jasa pelayaran dalam negeri; 

b. PPh atas pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri; 

c. PPh atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri; 

d. PPh atas pola bagi hasil; 

e. PPh atas kerjasama bentuk BUT; 

f. PPh final Pasal 19 yaitu PPh atas revaluasi aktiva tetap. 
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2.1.4 Surat Setoran Pajak (SSP)  

2.1.4.1 Pengertian Surat Setoran Pajak 

Definisi Surat Setoran Pajak menurut Mardiasmo (2011:37) adalah 

sebagai berikut: 

“Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 

Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan.” 

 

2.1.4.2 Fungsi Surat Setoran Pajak 

Mardiasmo (2011:37) mengemukakan bahwa Surat Setoran Pajak 

berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat 

Kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan 

validasi. 

 

2.1.5 Pengertian Efektivitas 

Mahmudi (2005:92) dalam Putri (2014) mengemukakan bahwa 

“efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan.” 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. 

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 

ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno 

Handayaningrat S. (1994:16) dalam Putri (2014) yang menyatakan bahwa 
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efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. 

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan 

suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Suatu organisasi, 

program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa 

memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan Spending wisely. Penerapan 

presumptive regime-turnover based single rate dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013 mempunyai tujuan outcomes utama berupa peningkatan 

voluntary compliance. Lebih lanjut dengan adanya voluntary compliance maka 

hal kedua yang diharapkan adalah adanya peningkatan kontribusi UMKM pada 

penerimaan Negara. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan 

perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak. 

 

Sumber : Kaimuddin (2014) 

Untuk mengetahui efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013, maka digunakan kriteria berdasarkan Kapmendagri No. 690.900.327 

tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

<60% Tidak efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 

 

2.1.6 Pengertian Kontribusi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah 

sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi Guritno (1992:76) dalam Putri 

(2014) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain 

untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.  

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, 

maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. 

Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang 

bersifat materi misalnya individu yang memberikan pinjaman terhadap pihak lain 

demi kebaikan bersama. Hal yang bersifat tindakan yaitu perilaku individu yang 

kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.  

Kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap penerimaan pajak. 

Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan 
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pajak penghasilan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu digunakan 

formula rasio sebagai berikut: 

 

 

Sumber : Novita (2014) 

Untuk menginterpretasikan rasio penerimaan pajak PP 46 atas penghasilan 

yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu terhadap 

penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 2.2 

Klasifikasi Pengukuran Kontribusi 

Persentase Kriteria 

0,00-10% Sangat kurang 

10,10-20% Kurang 

20,10-30% Sedang 

30,10-40% Cukup baik 

40,10-50% Baik 

>50% Sangat baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 
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2.1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak 

Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau 

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Berikut ini merupakan Executive Summary Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013 menurut Pohan (2013) dalam Indonesian Tax Review:  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berdasarkan pada Pasal 17 

ayat (7) UU PPh dan Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh, yaitu: 

a. Pasal 17 ayat (7) UU PPh 

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri 

atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 

sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

b. Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh 

Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersif final huruf (e) 

yaitu penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

2. Objek pajak  

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang 

bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto. 
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3. Subjek Pajak 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria 

sebagai berikut:  

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk 

bentuk usaha tetap; dan  

b. menerima penghasilan dari usaha,  

c. tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan 

bebas, 

d. dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.  

 Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk 

dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas 

penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang 

perpajakan. Berdasarkan arah aliran tambahan kemampuan ekonomis 

kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: 

a. penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan 

bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, 

notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; 

b. penghasilan dari usaha dan kegiatan; 
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c. penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak atapun harta tak 

gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan 

penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan 

d. penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah. 

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi: 

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

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

aktuaris; 

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

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

peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari; 

c. olahragawan; 

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

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. agen iklan; 

g. pengawas atau pengelola proyek; 

h. perantara; 

i. petugas penjaja barang dagangan; 

j. agen asuransi; dan 

k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) 

atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. 
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4. Pengecualian Wajib Pajak orang pribadi 

a. Tidak termasuk penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dari jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas. 

b. Yang tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam 

usahanya:  

i. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, 

baik yang menetap maupun tidak menetap; dan  

ii. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan 

umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.  

Wajib Pajak orang pribadi yang tergolong dalam ketentuan ini 

adalah Wajib Pajak orang yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan dan/atau jasa melalui suatu tempat usaha yang dapat 

dibongkar pasang, termasuk yang menggunakan gerobak, dan 

menggunakan tempat untuk kepentingan umum yang menurut 

perundang-undangan bahwa tempat tersebut tidak diperuntukkan bagi 

tempat usaha atau berjualan, misalnya pedagang makanan keliling, 

pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. 

5. Pengecualian Wajib Pajak badan 

a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau 
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b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 

Rp4,8 miliar. 

c. Tidak termasuk penghasilan badan dari jasa sehubungan dengan 

pekerjaan bebas.  

6. Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Final 

a. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% (satu 

persen). 

b. Pengenaan PPh Final didasarkan pada peredaran bruto dari usaha 

dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak 

yang bersangkutan. 

c. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan 

telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu Tahun Pajak, Wajib 

Pajak tetap dikenai tarif PPh yang telah ditentukan berdasarkan 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir 

Tahun Pajak yang bersangkutan. 

d. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4,8 

miliar pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif 

Pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 
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e. Dasar Pengenaan Pajak 

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk menghitung pajak 

pengasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap 

bulan. Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif 1% 

dikalikan dengan jumlah peredaran bruto setiap bulan. 

7. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, 

misalnya penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang pengenaan 

pajaknya diatur dengan PP 51/2008 jo PP 40/2009, meskipun peredaran 

bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun tidak 

melebihi Rp4,8 miliar, tidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 

berdasarkan PP 46/2013, tetapi mengikuti ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenai pengenaan 

pajak atas penghasilan tersebut. 

8. Penghasilan lainnya diluar Pasal 2 ayat (1) PP 46/2013 

Atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan 

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

9. Kredit Pajak Luar Negeri 

Pajak yang dibayar atau terutang di Luar Negeri atas penghasilan dari 

Luar Negeri yang diterma atau diperoleh Wajib Pajak dapat dikreditkan 



43 
 

 
 

terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. 

10. Kompensasi kerugian 

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan PP 

46/2013 dan menyelenggarakan pembukuan dapat melakukan 

kompensasi kerugian dengan penghasilan yang tidak dikenai Pajak 

Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kompensasi kerugian dilakukan mulai Tahun Pajak berikutnya 

berturt-turut sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak; 

b. Tahun Pajak dikenakannya PPh final berdasarkan PP 46/2013 tetap 

diperhitungkan sebagai bagian dari jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada huruf a diatas; 

c. Kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya PPh final 

berdasarkan PP 46/2013 tidak dapat dikompensasikan pada Tahun 

berikutnya. 

11. Peredaran Bruto Sebagai Dasar Pengenaan Pajak PPh Final. 

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai 

Pajak Penghasilan yang bersifat final diatur sebagai berikut: 

a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir 

sebelum Tahun Pajak berlakunya PP 46/2013 yang disetahunkan, 

dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya PP 

46/2013 meliputi kurang dari jangka waktu 12 bulan; 
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b. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak 

terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya PP 46/2013 yang 

disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak yang 

sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya PP 46/2013 di bulan 

sebelum PP 46/2013 berlaku; 

c. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama 

diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal 

Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 

berlakunya PP 46/2013. 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menyebutkan bahwa 

peraturan ini diperuntukkan khusus bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto 

tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 46 Tahun 2013 disebutkan 

bahwa subjek dalam PP ini bisa berupa Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib 

Pajak Badan, tetapi tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT). Baik Wajib Pajak 

orang pribadi maupun badan, keduanya harus merupakan pelaku usaha yang 

menerima penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. 

Kemudian, jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang 

UMKM), maka dapat diketahui bahwa penggolongan UMKM berdasarkan PP 

Nomor 46 Tahun 2013 ini berbeda dengan penggolongan UMKM berdasarkan 

Undang-Undang UMKM. Berikut ini penggolongan kelompok UMKM 

berdasarkan omzet: 

 



45 
 

 
 

a. Usaha Mikro 

Usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih 

maksimal Rp50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 

memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp300 juta. 

b. Usaha Kecil 

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang. Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih 

lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta 

sampai Rp2,5 miliar. 

c. Usaha Menengah 

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang. Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian 

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 miliar 

sampai Rp50 miliar. 



46 
 

 
 

Dari pengelompokkan UMKM di atas, diketahui pengusaha yang 

beromzet Rp50 miliar setahun pun masih termasuk sebagai pengusaha UMKM. 

Sementara, pengusaha yang diwajibkan mengikuti ketentuan PP Nomor 46 Tahun 

2013, maksimal beromzet Rp4,8 miliar dalam setahun. Pengusaha yang omzetnya 

diatas Rp4,8 miliar setahun, tidak dikenakan PPh Final berdasarkan PP ini, 

melainkan mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU PPh yaitu Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (Indonesian Tax Review, 

2013). 

 

2.1.8 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang 

Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu 

Pelaksanaan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

diatur dalam PMK Nomor: 107/PMK.001/2013 dan Surat Edaran Dirjen Pajak 

Nomor: SE-42/PJ/2013. Berikut ini beberapa petunjuk pelaksanaan PP 46 Tahun 

2013 dalam Indonesian Tax Review (2013): 

1. Peredaran Bruto 

a. Penghasilan dari luar usaha 

Penghasilan dari luar usaha tidak menjadi bagian dari peredaran 

bruto. Hal ini tertuang dalam PP No. 46 Tahun 2013 secara a 

contrario, yaitu pada Pasal 2. Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa 

peredaran bruto yang menjadi patokan adalah peredaran bruto dari 

usaha. Jadi, jika menggunakan penafsiran ketentuan dengan teknik a 
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contrario, penghasilan dari luar usaha tentunya tidak dianggap sebagai 

bagian peredaran bruto. Selain itu, pada Pasal 6 PP tersebut 

menegaskan bahwa “Penghasilan selain dari usaha dikenai PPh 

berdasarkan ketentuan UU PPh.” 

Dalam SE-42/PJ/2013 huruf e poin 3 menyebutkan bahwa 

peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar ditentukan 

berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari 

usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari: 

 Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; 

 Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri; 

 Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat 

final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

tersendiri; dan 

 Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 

b. Penghasilan dari Luar Negeri 

  Dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b PMK Nomor: 107/PMK.011/2013 

memberikan penegasan bahwa penghasilan dari Luar Negeri tidak 

turut diperhitungkan sebagai bagian peredaran bruto. Perihal ini pun 

ditegaskan pula dalam SE-42/PJ/2013. Seperti yang telah diulas diatas, 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri tidak 

termasuk ke dalam peredaran bruto. 
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c. Peredaran Bruto  

Peredaran bruto yang harus dilihat sebagai starting point untuk 

pemberlakuan aturan PPh final ini dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) 

PMK Nomor: 107/PMK.011/2013. Pasal ini mempertegas bahwa 

penyetoran PPh final 1% ini adalah mulai Juli 2013. Sejalan dengan 

PMK tersebut, SE-42/PJ/2013 memberikan penegasan bahwa, 

pengenaan PPh final ini didasarkan pada peredaran bruto dari usaha 

dalam satu tahun  dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang 

bersangkutan. Jadi, untuk pemberlakuan PPh final 1% di bulan Juli 

sampai dengan Desember 2013 didasarkan pada peredaran bruto di 

Tahun 2012. 

2. Dapat mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas) 

Jika di satu sisi Wajib Pajak dikenai PPh Final tapi di sisi lain 

pemotongan PPh With Holding Tax (PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23) tetap 

dikenakan, akibatnya akan terjadi lebih bayar. Untuk mengantisipasi 

terjadinya kelebihan bayar tersebut, maka Wajib Pajak bisa mengajukan 

Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh With Holding Tax tidak 

final. Hal ini, diuraikan secara eksplisit dalam Pasal 6 PMK Nomor: 

107/PMK.011/2013 dimana disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat bebas 

dari PPh WHT tidak final dengan mengajukan permohonan Surat 

Keterangan Bebas. Dalam SE-42/PJ/2013 huruf f angka 8, disebutkan 

bahwa permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan 
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PPh oleh pihak lain dapat diajukan sesuai dengan ketentuan PER-

1/PJ/2011.  

3. Angsuran PPh Pasal 25 

 Dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 ini, kewajiban membayar 

angsuran PPh Pasal 25 tentu sudah tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang 

semata dikenakan PPh Final. Tetapi, mengingat PP No. 46 Tahun 2013 

terbit dan berlaku di medium tahun 2013, maka Wajib Pajak tersebut tentu 

masih diwajibkan untuk menyetor angsuran PPh Pasal 25 pada periode 

Januari sampai dengan Juni 2013. Pada periode Januari sampai dengan 

Juni 2013, Wajib Pajak belum dikenakan PPh Final atau dengan kata lain 

masih dikenakan PPh tarif umum. Oleh karena itu, angsuran PPh Pasal 25 

yang sudah dibayar pada periode Januari sampai dengan Juni 2013 

tersebut dapat dikompensasikan ke PPh terutang (tidak final) pada periode 

tersebut. 

 Hal ini ditegaskan dalam SE-42/PJ/2013 huruf F angka 11 yang 

menyebutkan bahwa angsuran PPh Pasal 25 untuk masa Januari sampai 

dengan Juni 2013 dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk 

tahun pajak yang bersangkutan. Sementara, untuk angsuran PPh Pasal 25 

bulan Juli sampai dengan Desember 2013 dari Wajib Pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu yang juga menerima atau memperoleh 

penghasilan yang dikenai PPh berdasarkan tarif umum, dapat mengajukan 

pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang 
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mengatur mengenai perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun 

berjalan dalam hal-hal tertentu. 

4. Kompensasi Kerugian 

 Jika Wajib Pajak mengalami kerugian, maka ketentuan pajak 

memperbolehkan kerugian tersebut dikompensasikan dalam jangka waktu 

maksimal 5 (lima) tahun. Hal ini hanya berlaku untuk Wajib Pajak yang 

melakukan pembukuan, karena Wajib Pajak yang malekukan pencatatan 

tidak dapat mengetahui kondisi laba atau rugi yang sesugguhnya. 

a. Kerugian sebelum Tahun 2013 yang belum daluwarsa 

Sepanjang belum daluwarsa, kerugian tersebut dapat dikompensasikan 

pada perhitungan PPh terutang atas penghasilan Januari sampai dengan 

Juni 2013 dan pada tahun-tahun pajak selanjutnya sepanjang Wajib 

Pajak tidak dikenakan PP 46. 

b. Kerugian Januari sampai dengan Juni 2013 

Jika pada periode Januari sampai dengan Juni 2013 Wajib Pajak 

mengalami kerugian, maka kerugian tersebut tetap dapat 

dikompensasikan pada tahun 2014 sampai dengan 2018 sepanjang 

Wajib Pajak tidak dikenakan PP 46 dan memenuhi persyaratan 

melaporkan SPT PPh Tahun 2013. Jika dalam kurun waktu 5 tahun 

tersebut Wajib Pajak dikenakan PP 46, maka kompensasi kerugian 

tidak dapat dilakukan pada tahun itu, tetapi tahun tersebut tetap 

diperhitungkan dalam batasan 5 tahun daluwarsa. 

 



51 
 

 
 

c. Kerugian Juli sampai dengan Desember 2014 dan seterusnya 

Pada bulan Juli sampai Desember 2013, Wajib Pajak sudah dikenakan 

PP 46. Jika ia melakukan pembukuan dan mengalami kerugian, maka 

rugi tersebut tidak dapat dikompensasikan (hangus sama sekali). 

Begitu juga untuk kerugian di tahun-tahun selanjutnya dimana Wajib 

Pajak tersebut dikenakan PP 46. 

5. Penyetoran dan Pelaporan 

a. Setor dan Lapor PPh Pasal 25 Januari s.d Juni 2013 

Penyetoran PPh Pasal 25 dilakukan pada setiap tanggal 15 bulan 

berikutnya. Dalam Pasal 10 ayat (1) PMK Nomor: 107/PMK.011/2013 

disebutkan bahwa apabila SSP PPh Pasal 25 tersebut sudah divalidasi, 

maka tanggal validasi tersebut merupakan tanggal pelaporan SPT PPh 

Pasal 25. Tapi apabila belum, maka Wajib Pajak melaporkan sendiri 

SSP tersebut sebagai SPT PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak. 

b. Setor dan Lapor  PP 46 periode Juli s.d Desember 2013 

 Sama seperti periode Januari s.d Juni 2013, penyetoran PP 46 

periode Juli s.d Desember 2013 diberlakukan paling lambat pada 

tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Satu hal 

terkait tentang penyetoran ini adalah Kode Akun Pajak (KAP) dan 

Kode Jenis Setoran (KJS) yang digunakan. Dalam huruf F angka 3 SE-

42/PJ/2013 menyebutkan bahwa Wajib Pajak wajib menyetor PPh 

yang bersifat final ini dengan menggunakan SSP dengan mengisi KAP 

411128 dan KJS 420 sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak 
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Nomor: PER-24/PJ/2013. Kemudian mengenai pelaporan, Wajib Pajak 

yang telah melakukan penyetoran PPh dan SSP tersebut telah 

mendapat validasi dengan NTPN, maka dianggap telah menyampaikan 

SPT Masa PPh sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum 

pada SSP. 

 Sementara, bagi Wajib Pajak yang PPh Final 1% tapi SPP tidak 

mendapat validasi dengan NTPN, maka wajib menyampaikan SPT 

Masa PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Di 

SPT tersebut, Wajib Pajak wajib mengisi baris pada angka 11 formulir 

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2): 

 Kolom uraian diisi dengan “Penghasilan Usaha Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu”; 

 Kolom KAP/KJS diisi dengan “411128/420”. 

c. Setor dan Lapor PP 46 periode Januari 2014 dan seterusnya 

Penyetoran PPh Final pada periode Januari 2014 dan seterusnya sama 

dengan pada periode Juli s.d Desember 2013, yang berbeda adalah 

pelaporannya dimana dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor: 

107/PMK.011/2013 disebutkan bahwa Wajib Pajak wajib 

menyampaikan SPT Masa paling lama 20 hari setelah masa pajak 

berakhir. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam huruf E angka 13 SE-

42/PJ/2013. 
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d. Setor dan Lapor SPT PPh tahun pajak 2013 dan seterusnya 

 Pada tahun pajak 2013, Wajib Pajak masih harus menyetorkan PPh 

terutang dengan tarif umum yaitu pada periode Januari s.d Juni 2013. 

Jika PPh Pasal 25 dan kredit pajak lainnya lebih kecil daripada PPh 

terutang tersebut, maka masih ada setoran PPh kurang bayar yang 

harus dilunasi oleh Wajib Pajak paling lambat akhir bulan ketiga atau 

keempat setelah berakhirnya tahun pajak. 

 Mengenai pelaporan SPT sendiri PMK Nomor:107/PMK.011/2013 

menegaskan bahwa pelaporan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 

UU PPh (tentang pelaporan SPT) dan petunjuk pelaksanaannya. 

Teknis pengisiannya lebih lanjut dijelaskan dalam huruf F angka 10 

SE-42/PJ/2013.   

 Atas penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final 1% dilaporkan 

dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai 

pajak final dan/atau bersifat final pada: 

 Lampiran III bagian A butir 14 (Penghasilan Lain yang Dikenakan 

Pajak Final dan/atau Bersifat Final, Formulir 1770-III) bagi Wajib 

Pajak orang pribadi; 

 Lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi “Penghasilan 

Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu” 

(Formulir 1771-IV) bagi Wajib Pajak Badan. 

Sementara, terkait perhitungan untuk pelaporan SPT Tahunan PPh 

Tahun Pajak 2013, SE-42/PJ/2013 menjelaskan bahwa: 
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 Peredaran usaha dihitung berdasarkan seluruh peredaran usaha 

selama Tahun Pajak 2013, tidak termasuk peredaran usaha pada 

Masa Pajak Juli s.d Desember 2013 yang dikenai PPh Pasal 4 ayat 

(2); 

 Bagi Wajib Pajak orang pribadi, untuk menentukan Penghasilan 

Kena Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak setahun; 

 Angsuran PPh Pasal 25 UU PPh Masa Pajak Januari s.d Juni 2013 

dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang 

bersangkutan. 

Saat pelaporan SPT tersebut sama dengan ketentuan umum yaitu 

paling lambat pada akhir bulan ketiga dan keempat setelah berakhirnya 

tahun pajak, berturut-turut untuk Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib 

Pajak badan. 

 

2.1.9 Penerimaan Pajak 

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan negara, apabila 

kontribusi penerimaan perpajakan semakin besar terhadap pembangunan, pajak 

yang telah dipungut dari masyarakat akan dikembalikan secara tidak langsung 

kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pabrik, 

menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman (Zain, 2007) 

dalam (Setiadi, 2012). 
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Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan 

roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara 

terbesar saat ini yaitu mencapai 67% dari pendapatan Negara dengan kontribusi 

sebesar 70% terhadap pendapatan Negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang 

mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk 

selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa 

meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam 

kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. 

Dilihat dari objek penerimaan pajak di Indonesia dan dilihat dari segi 

wewenang lembaga pemungutan penerimaan pajak bagi pemerintah dibagi atas 

penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah. 

1) Penerimaan Pusat 

Merupakan objek penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, 

dan jika ditinjau dari organisasi pengelolaannya dapat dibahi menjadi: 

a. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

DJP mengelola objek pajak penghasilan yang dikenakan terhadap 

orang pribadi atau badan, berkenaan dengan objek penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai. 

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

Mengelola objek pajak seperti bea masuk, cukai tembakau, cukai 

lainnya dan pajak pertambahan nilai impor. 
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c. Direktorat Jenderal Moneter 

Dipisahkan lagi menjadi Dirjen Moneter Dalam Negeri mengelola 

pajak ekspor dan penerimaan bukan pajak, dan Dirjen moneter Luar 

Negeri yang mengelola penerimaan atau penghasilan minyak termasuk 

penerimaan minyak lainnya. 

2) Penerimaan Daerah 

Penerimaan Daerah merupakan objek penerimaan pajak yang dikelola oleh 

Pemerintah Daerah Adapun sumber-sumber pendapatan asli menurut 

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 dalam (Lazio, 2012) yaitu: 

a. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. 

b. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari 

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, 

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas 

tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, 

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 

c. Pendapatan daerah lainnya yang merupakan pendapatan daerah yang 

sah. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 

46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan 
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Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Malang Selatan yang 

dilakukan oleh Novita (2014), mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan jumlah 

Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Pada bulan 

Agustus mencatatkan angka 170 Wajib Pajak dan terus meningkat sampai pada 

bulan Desember mencatatkan angka 1.788 Wajib Pajak yang membayarkan 

pajaknya. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat 

Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus 

Pajak UMKM bisa dikatakan mulai tercapai dengan baik. Sedangkan kontribusi 

yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 selalu 

meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang. 

Kaimuddin (2014) melakukan penelitian dengan judul Efektivitas 

Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan UKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan penerapan PP 46 tahun 

2013 terhadap jumlah penerimaan pajak UKM. Ditinjau dari ketiga pengukuran 

efektifitas, jumlah NPWP, perbandingan antara SPT dan wajib pajak yang 

memiliki NPWP, dan realisasi penerimaan pajak PP No 46 tahun 2013 yang 

dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak UKM yang memiliki omset ≤ 4,8 

miliar mendukung adanya pengaruh penerapan PP No. 46 tahun 2013 dengan 

semakin bertambahnya penerimaan pajak dari awal penerapan hingga April 2014. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Betri (2014) dengan 

judul Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
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2013 Tentang Pajak UKM pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat yang 

menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman Wajib 

Pajak masih minim, namun sebagian Wajib Pajak tidak merasa kesulitan dalam 

mematuhi PP 46/2013. Apabila pemerintah melakukan sosialisasi secara lisan 

maupun tulisan kepada semua Wajib Pajak mengenai PP 46/2013, kontra yang 

berkaitan dengan peraturan ini pasti berkurang dan sehingga beberapa Wajib Pajak 

yang merasa keberatan dengan peraturan ini tidak akan menolak untuk menggunakan 

PP 46/2013 dalam perhitungan pajak yang harus dibayarnya. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah optimalisasi 

penerimaan pajak yang dijabarkan dalam bentuk program kerja strategis. Salah 

satunya yaitu dengan melakukan perluasan Basis Pajak, termasuk kepada sektor-

sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya. Sektor-sektor yang 

akan digali potensinya karena belum terserap secara maksimal diantaranya sektor 

perdagangan (Usaha Kecil dan Menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-

pusat perbelanjaan dan sektor properti. Sektor perdagangan UMKM ini memiliki 

potensi untuk membantu meningkatkan penerimaan pajak dalam mencapai target 

pendapatan Negara dari sektor perpajakan. 

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan 

secara sukarela (voluntary tax compliance) dan mendorong kontribusi penerimaan 

Negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak orang 

pribadi dan/atau badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu 
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penghasilan yang kurang dari 4,8 Miliar terbatas pada penghasilan dari kegiatan 

usaha. 

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 adalah kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak 

orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. 

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2013 

dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang 

bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya 

kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik 

bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan 

perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan peraturan ini adalah untuk 

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan 

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. 

Wajib Pajak wajib menyetor Pajak Penghasilan terutang ke kantor pos atau 

bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran 

Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran 

Pajak yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara 

paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. 

Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan 

tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum 

pada Surat Setoran Pajak (SSP). 
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Apabila penerimaan PP 46 atas Wajib Pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan 

target yang ditentukan, maka  penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 dapat dikatakan telah efektif. Hal ini sejalan dengan  konsep pengukuran 

efektivitas yaitu suatu organisasi, kegiatan ataupun program akan disebut efektif 

apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.  

Apabila penerimaan pajak yang berasal dari realisasi penerimaan PP 46 

dalam jumlah yang besar maka kontribusi terhadap penerimaan pajak dapat 

dikatakan sangat baik, karena kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai 

sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto 

tertentu terhadap penerimaan pajak. 

Dengan efektifnya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

maka akan meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pemasukan kas Negara yang berimplikasi terhadap 

pembangunan nasional.  

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, maka dapat digambarkan hubungan 

antara Efektivitas dan Kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 terhadap Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut: 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji Sekaran (2011:135). Sedangkan menurut Sugiyono (2013:63) 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau 

tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, 

dimana hipotesis nol (H0) yaitu proposisi yang menyatakan hubungan yang 

definitif dan tepat diantara dua variabel. Hipotesis ini menyatakan bahwa korelasi 

populasi antara dua variabel adalah sama dengan nol atau bahwa perbedaan dalam 

mean (rerata hitung) dua kelompok dalam populasi adalah sama dengan nol. 

Secara umum, pernyataan nol diungkapkan sebagai tidak ada hubungan 

(signifikan) antara dua variabel atau tidak ada perbedaan (signifikan) antara dua 

kelompok. Sedangkan, hipotesis alternatif (Ha) merupakan pernyataan yang 

mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan perbedaan 

antara kelompok. Dalam penelitian ini, penulis membuat hipotesis yang 

dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Secara Parsial 

H01 : Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak. 

Ha1 : Efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak. 

H02 : Kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

tidak terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak. 

Ha2 : Kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

terdapat pengaruh terhadap penerimaan pajak. 

2. Secara Simultan 

H03 : Efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013 secara simultan tidak terdapat pengaruh terhadap 

penerimaan pajak. 

Ha3 : Efektivitas dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013 secara simultan terdapat pengaruh terhadap 

penerimaan pajak. 

Selain hipotesis secara parsial dan secara simultan mengenai efektivitas 

dan kontribusi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 serta 

pengaruhnya terhadap penerimaan pajak, penulis juga membuat hipotesis 

mengenai perbedaan tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yaitu: 

H04 : Tidak terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan pajak sebelum 

dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 
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Ha4  : Terdapat perbedaan antara jumlah penerimaan pajak sebelum dan 

sesudah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

 


