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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

 Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr.P.J.A Adriani dalam buku 

Konsep Dasar Perpajakan Diana Sari (2013:34) adalah sebagai berikut: 

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

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

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

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.”  

 

 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku  Mardiasmo 

(2011:1) adalah sebagai berikut:  

“Pajak adalah  iuran 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.”  

 

 Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai 

mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 menjelaskan bahwa: 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, 

dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
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2.1.2 Ciri-ciri Pajak  

Dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus Resmi (2014:2) ciri-ciri yang 

melekat pada definisi pajak : 

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya.  

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah.  

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

daerah.  

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang 

bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk 

membiayai public investment. 

 

2.1.3  Fungsi Pajak 

Menurut Diana (2013:37) pajak memiliki 2 fungsi utama, diantaranya: 

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) 

Yaitu sebagai alat (sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya 

dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara 

yaitu pengeluaran rutin dan pembanguanan. Sebagai sumber pendapatan 

negara pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan 

pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari 

penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja 
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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 kebutuhan 

pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terus 

diharapkan dari sektor pajak. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan 

(umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan 

misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-

pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-

pemberatan yang khusus ditunjukan kepada masalah tertentu. Pemerintah 

bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bisa positif dan negatif. 

Pelaksanaan fungsi pajak yang positif maksudnya jika suatu kegiatan yang 

dilakukan masyarakat oleh pemerintah di pandang sebagai sesuatu yang 

positif, oleh karena itu didorong oleh pemerintah dengan memberikan 

dorongan berupa insentif pajak (tax incentive) yang dilakukan dengan cara 

pemberian fasilitas perpajakan. Sementara itu, pelaksanaan fungsi 

mengatur yang bersifat negatif dimaksudkan untuk mencegah atau 

menghalangi perkembangan yang menjuruskan kehidupan masyarakat ke 

arah tujuan tertentu. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat peraturan di 
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bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk 

melakukan suatu kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. 

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu: 

1. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan 

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi 

dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 

mengatur pereedaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, 

penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk 

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai 

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Fungsi Demokrasi  

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem 

gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan 

pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. 

 

2.1.4 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2014:7) terdapat beberapa jenis pajak yang dapat 

dikelompokan  menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut 

lembaga pemungutnya.  
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1. Menurut golongan, pajak dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan. 

kepada orang lain atau pihak lain. pajak harus menjadi beban Wajib 

Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak Penghasilan (PPh), PPh 

dibayar atau ditanggungoleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh 

penghasilan tersebut. 

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, 

atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi 

penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

PPN terjadi karena terjadi pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. 

Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang 

tetapi dapat dibebankan kepada konsumen. 

2.  Menurut sifatnya, pajak dapat dikelopokkan menjadi dua, yaitu: 

a.  Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan 

subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat 

Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang 

pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status 

perkawinan), banyaknya anak, tanggungan, dan lainnya ang 
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selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP). 

b.  Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun 

tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan.  

3. Menurut Lembaga Pemungut, dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), PPh, PPN, PPnBM dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya Pajak Reklame. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak  

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari:   

1. Official Assesment 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.  
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c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.  

2. Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajb Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri–cirinya:  

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri,  

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. 

 

2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2.2.1 Pengertian NPWP 

 Definisi NPWP menurut Sumarsan (2012:24) Nomor Pokok Wajib Pajak 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi 

perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  
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2.2.2   Fungsi NPWP  

Dalam buku Perpajakan Indonesia Sumarsan (2012:24)  fungsi dari 

NPWP antara lain:  

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.  

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan.  

 

2.2.3 Pendaftaran NPWP  

Menurut Mardiasmo (2011:26), kewajiban mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan 

saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu 

pendaftaran NPWP adalah: 

1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dan Wajib Pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 

bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.  

2. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau tidak 

melakukan pekerjaan bebas apabila jumlah penghasilannya sampai dengan 

satu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena 

Pajak, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 

Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan 

NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. 
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2.2.4 Penghapusan NPWP 

NPWP dapat dihapuskan. Dengan peghapusan NPWP ini tidak berarti 

menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan. Pengertian 

penghapusan NPWP adalah tindakan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak 

dari Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak Diana (2013:185) : 

Beberapa kondisi  yang memungkinkan terhapus dan tercabutnya NPWP, 

yakni: 

1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 

2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan 

penghasilan diisyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari 

catatan sipil 

3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. 

4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi. 

5. Badan Usaha Tetap (BUT) yang karena suatu hal kehilangan statusnya 

sebagai BUT. 

6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai 

WP 

Penghapusan NPWP ini dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, 

kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak 

dapat atau tidak mungkin ditagih. 
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2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)  

2.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh 

Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, 

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

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

 

2.3.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) 

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

lain:  

1. Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak 

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:  

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri 

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 

(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;  

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

c. Harta dan kewajiban;dan/atau  

d. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan laindalam 1 (satu) Masa 
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Pajak sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan 

perpajakan.  

2. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai 

sarana untuk melaoprkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan 

jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan Atas Barang Mewah 

yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:  

a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;dan  

b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa 

Pajak, sesuai dengan ketentuan peraaturan perundang-undangan 

perpajakan.  

3. Bagi pemotongan atau pemungutan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan  

yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.  

 

2.3.3 Prosedur Penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT) antara lain:  

1.   Wajib Pajak sebagaimana mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di 

tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil 

dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib Pajak juga dapat 

mengambil Surat Pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan 
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mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir 

Surat Pemberitahuan tersebut.  

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

lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf 

Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta 

menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar atau dikukuhkan  atau tempat lainyang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak.  

3. Wajib Pajak yang telah mendapat telah mendapat izin Menteri Keuangan 

untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahsa asing 

dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan 

dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain 

Rupiah yang diizinkan.  

4. Penandatangan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan 

stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yangsemuanya 

mempunyai kekuatan hukum yang sama.  

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

a. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: LaporanKeuangan 

berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain 

yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. 

b. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlahDasar 

Pengenan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.  
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c. Untuk Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: Perhitungan 

jumlah yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.  

 

2.3.4 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) 

 Dalam buku Diana (2013:205) Terhadap kekeliruan dalam pengisian SPT 

yang dibuat oleh Wajib Pajak, masih terbuka baginya hak untuk melakukan 

pembetulan: 

1. WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan 

yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan 

syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, 

kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun 

sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal 

Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang 

mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah 

pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian Surat 

Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian 

dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan 

tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan 

Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut 

tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak tersebut dengan 

kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut 
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dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 

sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 

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

3. Walaupun Direktur Jendral Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan 

syarat Direktur Jendral Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, 

Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri tentang ketidakbenaran pengisian 

Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan sebenarnya 

4. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang telah 

disampaikan, dalam hal wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak, 

Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 

Banding atau Putusan Pajak sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak 

sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan fiscal yang 

telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan 

dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima 

Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, dengan 

syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 

 

2.3.5  Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2011:32) Secara garis besar, Surat Pemberitahuan 

(SPT) dibedakan menjadi 2, antara lain:  

a. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat pemberitahuan untuk satu 

masa pajak. 
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b. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu 

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

SPT meliputi: 

a. SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

b. SPT Masa yang terdiri dari:  

1. SPT Masa Pajak Penghasilan 

2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan 

3. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 

Pertamnahan Nilai. 

SPT dapat berbentuk: 

a. formulir kertas (handcopy); atau  

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

dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang 

disediakan Direktorat Jendral Pajak.  

 

2.3.6 Batas Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) 

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

Pemberitahuan adalah:  

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah 

akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya Masa 

Pajak.  
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b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak PenghasilanWajib Pajak orang 

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

Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu penyampaian SPT 

berikut disampaikan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut; 

1. SPT Masa 

No Jenis Pajak 
Pihak yang 

menyampaikan SPT 

Batas Waktu Penyampaian 

SPT 

1 PPh Pasal 21 
Pemotong PPh Pasal 

21 

Paling lama 20 (dua puluh) 

hari setelah masa pajak 

berakhir 

2 
PPh Pasal 22-

impor 
Bea Cukai 

14 (empat belas) hari 

setelah akhir masa pajak 

3 PPh Pasal 22 
Bendaharawan 

Pemerintah 

14 (empat belas) hari 

setelah akhir masa pajak 

4 
PPh Pasal 22 

oleh DJBC 

Pemungut Pajak 

(DJBC) 

Secara mingguan paling 

lama 7 (tujuh) hari setelah 

akhir batas waktu 

penyetoran pajak 

5 PPh Pasal 22 

Pihak yang 

melakukan 

penyerahan 

Paling lama 20 (dua puluh) 

hari setelah akhir masa 

pajak 

6 
PPh Pasal 22 

Badan tertentu 

Pihak yang 

melakukan 

penyerahan 

Paling lama 20 (dua puluh) 

hari setelah akhir masa 

pajak 

7 PPh Pasal 23 
Pemotongan PPh 

Pasal 23 

Paling lama 20 (dua puluh) 

hari setelah akhir masa 

pajak 

8 PPh Pasal 25 
Wajib Pajak yang 

mempunyai NPWP 

Paling lama 20 (dua puluh) 

hari setelah akhir masa 

pajak 

9 PPh Pasal 26 
Pemotong PPh Pasal 

26 

Paling lama 20 (dua puluh) 

hari setelah akhir masa 

pajak 

10 
PPN dan 

PPnBM 
Bea Cukai 

Paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah 

berakhirnya masa pajak dan 

sebelum SPT Masa PPN 

disampaikan 

11 
PPN san 

PPnBM DJBC 
Bea Cukai 

Paling lama 7 (tujuh) hari 

setelah akhir masa pajak 

12 PPN dan Pemungut pajak Paling lama 20 (dua puluh) 
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PPnBM selain bendaharawan hari setelah akhir masa 

pajak 

Sumber : Waluyo (2014:38) 

 

2. SPT Tahunan 

No Jenis SPT 
Batas Waktu 

Penyampaian SPT 

1 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas (1770) 

Paling lama 3 (tiga) 

bulan setelaah akhir 

tahun pajak 

2 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang 

tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas (1770S) 

Paling lama 3 (tiga) 

bulan setelah akhir tahun 

pajak 

3 

SPT Tahunan PPH Orang Pribadi yang 

mempunyai dari penghasilan dari satu 

pemberi kerja dengan penghasila bruto 

tidak lebih dari 60.000.000,00 setahun 

(1770SS) 

Paling lama 3 (tiga) 

bulan setelah akhir tahun 

pajak 

 

4 SPT Tahunan PPh Badan (1771) 

Paling lama 4 (empat) 

bulan setelah akhir tahun 

pajak 

Sumber : Waluyo (2014:39) 

 

2.3.7 Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT  

 Menurut Diana (2013:203) apabila Wajib Pajak baik orang pribadi 

maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam 

jangka waktu yang sudah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-

masalah teknis penyusunan laporan keuangan, atau sebab lainnya sehingga sulit 

untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari 

batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat memperpanjang 

penyampaian SPT tahunan Pajak Penghasilan dengan cara menyampaikan 
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pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain misalnya pemberitahuan 

secara elektronik kepada Direktur Jendral Pajak. 

  

2.3.8 Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan  

 Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007 SPT yang tidak disampaikan atau 

disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda: 

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu 

2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta 

3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu 

4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu 

Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan 

terhadap: 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. 

2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha 

atau pekerja bebas. 

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

yang tidak tinggal di Indonesia.  

4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia 

5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi 

belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. 
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7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

8. Wajib Pajak  lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain: 

kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom, atau aksi terorisme, 

perang antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi 

penerimaan negara atau perpajakan 

 

2.4 Pajak Penghasilan  

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 

Pengertian penghasilan mnenurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 

2008 pasal 4 ayat (1) ; 

“penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis 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.” 

 

 Sedangkan Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2010:91) adalah sebagai berikut: 

“Pajak penghasilan adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan 

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

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

gaji, honorarium , tunjangan dan pembayaran lain dengan  nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan , jasa dan 

kegiatan yangdilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negri”  

 

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

 Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Inonesia 

adalah UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah , Keputusan Presiden, 
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Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat 

Edaran Direktur Jendral Pajak. 

 

2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan  

 Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai 

potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan 

Pajak Penghasilan. Waluyo (2014:75) 

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

dikelompokan sebagai berikut; 

1. Subjek Pajak Orang pribadi. 

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai kesautuan, menggantikan 

yang berhak. 

3. Subjek Pajak Badan 

4. Subjek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT) 

Subjek Pajak dapat dibedakan pula atas; 

1.  Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri atas:  

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:  Orang pribadi yang bertempat tinggal 

atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Orang pribadi 

yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat 

tinggal di Indonesia.  
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b.  Subjek Pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia.  

c. Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu 

kesatuan, menggantikan yang berhak.  

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas:  

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

atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan yang menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia meski 

bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan 

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

kedudukandi Indonesia yang:  

1. Menjalankan usaha/ kegiatan melalui BUT di Indonesia 

2. Menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak  melalui 

BUT di Indonesia.   

 

2.4.4 Objek Pajak Penghasilan  

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

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

Apapun nama dan bentuknya, semua contoh tersebut digunakan untuk konsumsi 

oleh pihak yang menerima atau memperolehnya, atau dapat digunakan untuk 

menambah harta/kekayaan pihak yang menerima atau memperolehnya. 

Yang termasuk kedalam Objek Pajak Penghasilan diantaranya; 
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a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

di tentukan dalam Undang-Undang. 

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 penyerahan modal 

2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. 

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

pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. 

4. Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, 

kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 

satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social 

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 diantara pihak-pihak yang 

bersangkutan 
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5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai 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 

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 karena jaminan pengembalian utang. 

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 kebali aktiva 

n.  Premi Asuransi 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang teridiri 

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 yang bersifat syariah 
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r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

s.  Surplus Bank Indonesia. 

 

2.4.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

 Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai kewajiban sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2008 Tentang 

Tata Cara Perpajakan sebagai berikut: 

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai 

Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP berdasarkan pasal 2 ayat 1 

2. Dalam rangka pelaporan kemudian bagi Wajib Pajak, formulir Surat 

Pemberitahuan disediakan pada kantor di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak 

Kantor Pos dan Giro, Kantor Pos pembantu dan yang diperkirakan mudah 

dijangkai oleh Wajib Pajak 

3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar surat pemberitahuan, mendatangi dan 

menyampaikan ke Direktorat Jendral Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak 

dimana Wajib Pajak terdaftar pasal 3 ayat 1 

4. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar pajak dalam 

tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan SKP yang dikeluarkan oleh 

Direktoat Jendral Pajak Berdasarkan pasal 25 UU No.36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan. 

5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan berdasarkan pasal 28 ayat 1 dan 

2 
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6. Memperhatikan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh petugas pajak 

dan memberikan kepada petugas pemeriksaan untuk memasuki tempat yang 

dipandang perlu berdasarkan ayat 9 pasal 3 

 Hak-hak Wajib Pajak diatur didalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No.28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpapajak 

sebagai berikut; 

1. Hak untuk menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan Berdasarkan 

Pasal 6 ayat 1 

2. Hak mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan berdasarkan pasal 3 ayat 4 

3. Hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan yang telah 

dimasukan berdasarkan pasal 8 ayat 1 

4. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran 

pajak sesuai dengan kemampuan berdasarkan pasal 9 ayat 4. 

5. Hak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung 

atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP (Surat Ketetapan Pajak) dalam 

penerapan peraturan Perundang-undangan perpajakan berdasarkan pasal 16 

6. Hak untuk mengajukan permohonan restitusi dan hak lain untuk memperoleh 

kepastian terbitnya SKPLB (Surat Ketetapan Lebih Bayar) berdasarkan pasal 

11 ayat 1 

7. Hak pengajuan atas keberatan dan permohonan kepastian terbitnya surat 

keputusan atas keberatannya berdasarkan pasal 25 ayat 5 
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2.4.6 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha 

Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan 

tarif pajak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang  Pajak Penghasilan pasal 

17. Untuk menghitung PPh Wajib Pajak Orang Pribadi digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi) 

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pasal 17 

= (Penghasilan Netto – PTKP) x Tarif Pasal 17 

= ((Penghasilan Bruto - Biaya yang diperkenankan UU PPh- PTKP) x 

Tarif Pasal 17 

 

2.4.7 Tarif Pajak Penghasilan  

Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa 

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

pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada 

pihak yang dirugikan dan tidak terjadi kesalahan.  

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 Tarif ini berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) 

Tarif Progresif PPh Orang Pribadi 

No Jumlah Penghasilan Tarif 

1 sd. Rp. 50.000.000,00 5% 
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2 Diatas Rp. 50.000.000,00 sd Rp. 250.000.000,00 15% 

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

4 Diatas Rp. 500.000.000 30% 

 

2.4.8    Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP)  

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan 

tertentu yang tidak dikenakan pajak. Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk 

menghitung jumlah PTKP, penghasilan nettonya terlebih dahulu  harus dikurangi 

dengan PTKP yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan.  

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

22 Oktober 2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) memuat besarnya perubahan PTKP yang telah disesuaikan menjadi  

sebagai berikut: 

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

Wajib Pajak orang pribadi;  

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

Wajib Pajak yang kawin;  

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

untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan 

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

Nomer 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 

2008; Rp.2.025.000,00 (dua juta dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 
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setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semanda dalam garis 

keturuanan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan 

sepenuhnuya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.  

 

2.4.9 Cara membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

 Tata Cara pembayaran pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai 

berikut : 

a) Pelaksanaan Pembayaran : 

1. Dilaksanakan sendiri, yaitu : 

a. PPh pasal 25 (anggaran bulanan) untuk setiap masa pajak (setiap 

bulan takwim) 

b. PPh pasal 29 (setoran akhir tahun) untuk satu tahun pajak. 

2. Melalui pemotong atau pemungutan oleh pihak lain dalam tahun pajak atau 

bagian tahun pajak. 

b) Sarana dan tempat pembayaran : sarana yang digunakan adalah Surat Setoran 

Pajak (SSP) yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan 

penyetoran ajak yang terutang ke kas Negara atau tempat pembayaran lain 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yaitu : 

c) Waktu Pembayaran : 

a. PPh Pasal 25 selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setiap bulan. 

b. PPh Pasal 29 selambat-lambatnya sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) 

dibagikan/ tanggal 31 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. 
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2.5 Ekstensifikasi Pajak  

2.5.1 Pengertian Ekstensifikasi 

Ekstensifikasi menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 

Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, 

pengertian  Ekstensifikasi  Wajib Pajak  adalah  kegiatan  yang  berkaitan  dengan 

penambahan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar  dan perluasan  objek  pajak  dalam  

administrasi Direktorat Jenderal Pajak. 

 

2.5.2 Ketentuan Umum Ekstensifikasi 

Ketentuan Umum Tata cara Pelaksanaan Ekstensifikasi diatur dalam SE-

51/PJ/2013 diantaranya; 

1. KPP melakukan ekstensifikasi dengan cara: 

a. Mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak 

b. Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah; dan 

c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak. 

2. Pemilihan cara ekstensifikasi sebagaimana dimaksud angka 1 disesuaikan 

dengan kondisi masing-masing KPP. 

3. Kondisi yang dimaksud angka 2 adalah kondisi geografis, ketersediaan 

SDM, anggaran, target penambahan NPWP, serta efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaannya. 

4. KPP selain KPP Pratama melakukan ekstensifikasi dengan cara melalui 

Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. 

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15422
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2.5.3 Perencanaan Ekstensifikasi 

Tahap perencanaan ekstensifikasi terdiri dari penyusunan Data Sasaran 

Ekstensifikasi dan Penyusunan rencana kerja.  

1. Penyusunan Data Sasaran Ekstensifikasi 

KPP menentukan Wajib Pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan 

informasi yang memiliki dan/diperoleh berdasarkan hasil mapping, 

profiling, feeding, maupun data yang diperoleh dari pihak Kanwil DJP. 

Kemudian dari data tersebut Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

menyandingkan data Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif 

dan objektif dengan master file Wajib Pajak untuk mengetahui apakah 

wajib pajak tersebut sudah terdaftar. 

2. Penyusunan Rencana Kerja 

 Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh Kepala KPP  yang sekurang-

kurangnya menyusun penentuan prioritas lokasi, jumlah Wajib Pajak 

sasaran ekstensifikasi dan jadwal pelaksanaan untuk selanjutnya 

disampaikan kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh 

persetujuan.  

 

2.5.4 Pelaksanaan Ekstensifikasi 

Tata Cara pelaksanaan Ekstensifikasi diatur dalam SE - 51/PJ/2013 

dimana pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi pada KPP selain KPP 

Pratama. Berdasarkan Data Sasaran Ekstensifikasi, Seksi Ekstensifikasi 
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Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi selain KPP 

membuat Data Penugasan Ekstensifikasi. Dalam hal ekstensifikasi, dilakukan 

dengan cara mendatangi wajib pajak di lokasi Wajib Pajak, melalui Pemberi 

Kerja/Bendaharawan, maupun dengan Surat Imbauan. 

 

2.5.5 Tindak Lanjut Pelaksanaan Ekstensifikasi 

Setelah melakukan kegiatan ekstensifikasi, Tindak Lanjut Pelaksanaan 

Ekstensifikasi menurut SE - 51/PJ/2013: 

1 Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi 

Perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi Pelayanan pada KPP selain KPP 

Pratama, 

2 Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi berupa: 

a. perekaman Formulir Pendaftaran; 

b. penyampaian Formulir Pengukuhan; 

c. pemantauan tanggapan Surat Imbauan; dan 

d. pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan. 

3. Perekaman Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a 

dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menerima Formulir Pendaftaran 

yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan 

sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak. 
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4. Petugas ekstensifikasi merekam Formulir Pendaftaran ke dalam aplikasi 

pendaftaran Wajib Pajak. 

5. Formulir Pendaftaran yang telah direkam beserta kelengkapannya disampaikan 

kepada Seksi Pelayanan tempat Wajib Pajak terdaftar untuk ditindaklanjuti 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

6. Penyampaian Formulir Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada angka 2 

huruf b dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menerima Formulir 

Pengukuhan yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang 

disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan PKP. 

7. Formulir Pengukuhan beserta kelengkapannya disampaikan kepada Seksi 

Pelayanan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. 

8. Pemantauan tanggapan Surat Imbauan sebagaimana dimaksud pada angka 2 

huruf c dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menyampaikan Surat 

Imbauan kepada Wajib Pajak. 

9. Tanggapan atas Surat Imbauan diterima dari Wajib Pajak paling lama 14 

(empat belas) hari sejak Surat imbauan diterima. 

 Selain tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang dilakukan 

KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP dilakukan juga pemantauan dan evaluasi yang 

dilakukan melalui penyampaian berkala. Penyampaian laporan berkala dilakukan 

sampai dengan aplikasi ekstensifikasi tersedia. 
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2.6 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  

Menurut Nurmantu (2005) dalam Syahputra (2012:27) kepatuhan Wajib 

Pajak dapat definisikan sebagai berikut: 

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya.Ada dua macam kepatuhan yakni 

kepatuhan formal dan kepatuhan material”.  

 

2.6.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Kriterian Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan 

No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah: 

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

tahun terakhir. 

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

memperoleh izin untuk mengamgsur atau menunda pembayaran pajak. 

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. 

4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal 

terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada 

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang 

paling banyak 5%. 

5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan 

publik dengan mendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan 

pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. 
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2.6.2 Indikator Kepatuhan Pajak 

 Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu 

(2010:139) adalah : 

1. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat 

Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. 

2.   Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir 

 

2.7 Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan  

Tingkat  Penerimaan  Pajak  adalah  ukuran  seberapa  besar  pajak  yang  

diterima  oleh  pemerintah  yang  disetorkan  Wajib  Pajak  melalui KPP  setempat  

atau  tempat  pembayaran  pajak  lainnya.   

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

2.8.1 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan 

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling potensial untuk 

membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu pemerintah 

sangat mengupayakan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Dengan 

meningkatnya penerimaan pajak diharapkan dapat membantu kegiatan 

pembangunan yang dilakukan pemerintah demi tercapainya kemakmuran 

masyarakat. 

Direktorat Jendral Pajak yang dibebani tugas pencapaian penerimaan 

negara tersebut harus bekerja ekstra agar target penerimaan tercapai. Salah satu 
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upaya yang dilakukan pemerintah yaitu melalui pembaharuan peraturan 

perpajakan yang diharapkan dapat memperluas objek dan subjek pajak, 

memperluas subjek pajak dapat dilakukan pemerintah melalui program 

ekstensifikasi wajib pajak. 

Ekstensifikasi Wajib Pajak  merupakan kegiatan  yang  berkaitan  dengan 

penambahan  jumlah  Wajib  Pajak  terdaftar. Dengan banyaknya jumlah wajib 

pajak terdaftar, diharapkan dapat menambah jumlah penerimaan pajak 

penghasilan. 

2.8.2 Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan 

Suatu negara pada umumnya bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, 

salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan 

tersebut adalah dengan dilakukannya pembiayaan pembangunan diberbagai sektor 

kehidupan dan sumber utama pembiayaan pembangunan tersebut adalah berasal 

dari pajak. 

Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan 

pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor 

swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak 

pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah 

dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin maupun pembangunan. 

Karena pajak merupakan penerimaan terbesar untuk negara dan merupakan salah 

satu sumber yang diutamakan maka dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan 
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pembaharuan sistem dari Official Assesment System menjadi Self Assesment 

System. Dalam sistem ini pemerintah khususnya pihak Dirjen pajak memberikan 

kepercayaan sepenuhnya pada Wajib Pajak untuk melakusanakan kegiatan 

pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

Maka dari itu ketentuan dalam hal perpajakannya haruslah berdasarkan 

perundang-undangan yang telah ada, sehingga akan tercipta wajib pajak yang 

patuh,dan akan berdampak juga terhadap penerimaan pajak. 

 

2.8.3 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 

Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan 

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

dalam buku Mardiasmo (2011:1) adalah : 

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

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum” 

 

Dari penjelasan tersebut, terlihat pajak memiliki peranan penting dalam 

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

penerimaan negara (budgetair), pajak berfungsi sebagai suber dana yang 

diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya 

dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Dan ada 

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

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan 
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ekonomi, misalnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap penjualan barang 

mewah. 

Kepentingan peneliti dalam penelitian ini berkenaan dengan pajak sebagai 

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

penerimaan yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan nasional. Hal 

ini berarti pengeluaran-pengeluaran pemerintah dibiayai oleh pajak. 

Pajak merupakan penerimaan negara yang diguanakan untuk mengarahkan 

kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan dari sektor pajak 

cenderung berfluktuatif akan tetapi penerimaan pajak selalu dituntut kenaikan dari 

tahun ke tahun. Oleh karena itu, masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak 

mempunyai andil yang cukup besar dalam pengisian kas negara, sebab tanpa 

adanya peran serta dari masyarakat maka sektor pajak tidak dapat menajalankan 

fungsinya sebagai salah satu sumber dana pemerintah demi terlaksananya 

pembangunan dan pembiayaan pemerintah. 

Berbeda dengan kenaikan target dari tahun ke tahun yang diditetapkan 

oleh pemerintah realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu berada 

dibawah angkat target setiap tahunnya. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan 

untuk pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak apabila  tidak mampu 

menghimpun penerimaan negara, maka dapat dipastikan pemerintah akan 

berhutang kepada luar negeri. 

Penerimaan pajak secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan dua cara, 

yaitu meningkatkan tax coverage ratio dan tax compliance ratio. Tax coverage 

ratio dapat ditingkatkan dengan meningkatkan jumlah wajib pajak, tetapi 
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penambahan jumlah wajib pajak tidak serta merta dapat meningkatkan 

penerimaan. Faktor lainnya yang harus diperhatikan adalah rasio kepatuhan. 

Apabila Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kedua rasio itu, maka 

penerimaan pajak otomotis akan meningkat. Buyung Muniriyanto (2014) 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.9 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Secara Simultan: 

H0: Tidak terdapat pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak 

Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. 

Ekstensifikasi 

Pajak orang pribadi 

(X) 

Tingkat Kepatuhan  

Wajib Pajak Orang 

 Pribadi (X2) 

Tingkat Penerimaan 

Pajak Penghasilan (Y) 
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H1: Terdapat pengaruh Ekstensifikasi Pajak dan Tingkat Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi secara Parsial terhadap Tingkat Penerimaan Pajak 

Penghasilan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. 

Secara Parsial: 

H0:  Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak 

Penghasilan. 

H1:  Ekstensifikasi Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. 

H0:   Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap 

Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan. 

H2:   Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap 

Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan. 

 

   

 

 

 

 


