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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.  Pajak 

2.1.1.1. Definisi Pajak 

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu 

sendiri, menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) : 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum.” 

 

Adapun pengertian pajak menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya 

Waluyo, (2013:2) adalah : 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 

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

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan.” 

 

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 

yang tercantum di pasal 1 (1) yaitu : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
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Dari  definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai 

pajak. Perbedaan mengenai definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa 

atau kalimatnya saja. Sehingga, pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur 

sebagai berikut : 

1) Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang. 

2) Tidak ada timbal jasa (Kontraprestasi) secara langsung. 

3) Dapat dipaksakan. 

4) Hasilnya untuk membiayai pembangunan. 

 Dari beberapa unsur yang diuraikan di atas bahwa pajak merupakan iuran 

yang dapat dipaksakan, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi 

kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan 

pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman (sanksi) 

berupa hukuman denda, kurungan maupun penjara. Setiap wajib pajak yang 

membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang 

langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh 

Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah ditujukan kepada seluruh masyarakat 

melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah salah satu bentuk kontribusi 

yang bersifat wajib bagi rakyat kepada negara yang diatur dalam Undang-Undang 

berupa pembayaran iuran secara berkala atas dasar tertentu yang akan menjadi 

penerimaan negara yang selanjutnya akan dikelola untuk membiayai proses 

pembangunan negara. 
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2.1.1.2.  Fungsi Pajak 

 Pajak merupakan sumber utama dalam komposisi penerimaan negara 

dalam membiayai pembangunan negara. Namun, penerapan peraturan perpajakan 

tidak hanya berfungsi pada penerimaan negara saja. Penerapan peraturan 

perpajakan juga berpengaruh terhadap beberapa sektor. Beberapa fungsi pajak 

yang dikutip di dalam buku Perpajakan edisi revisi (2011:2) oleh Mardiasmo, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Fungsi Budgetair. 

b. Fungsi Regulerend. 

Adapun penjelasan mengenai fungsi pajak yang telah dikemukakan di atas, 

yaitu : 

a. Fungsi budgetair artinya pajak menjadi salah satu sumber dana bagi 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara.  

b. Fungsi regulerend artinya bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 

social dan ekonomi. Contohnya : 

1. Penerapan peraturan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) 

yang bertujuan untuk mengurangi pola hidup konsumtif masyarakat 

dan dapat mengendalikan tingkat impor. 

2. Penetapan tarif ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong 

kegiatan ekspor produk dalam negeri di pasar dunia. 
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3. Penerapan tariff progresif yang bertujuan untuk menerapkan konsep 

keadilan dalam pemungutan pajak. Hal ini juga bertujuan untuk 

mengurangi tingkat konsumtif para masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak tidak hanya 

memegang peranan sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk 

membiayai pengeluaran negara. Namun, penerapan peraturan di bidang 

perpajakan juga berpengaruh terhadap kegiatan social dan kegiatan ekonomi di 

negara. 

 

2.1.1.3. Syarat Pemungutan Pajak 

 Di negara-negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-

undang. Seperti di Indonesia, pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan yang 

bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Maka dari itu, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang 

Pajak, yaitu : 

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU 

tersebut harus dijamin kelancarannya. 

b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara 

umum. 

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. 

Berdasarkan uraian di atas, pembebanan pajak pada masyarakat bukan 

perkara yang mudah. Penetapan tarif yang tidak sesuai akan menimbulkan 
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masalah dalam hal pemungutan pajaknya. Ada beberapa syarat pemungutan pajak 

yang harus dipenuhi berdasarkan Sumarsan (2013:7), yaitu: 

a. Pemungutan pajak harus adil. 

b. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. 

c. Pemungutan pajak harus efisien. 

d. System pemungutan pajak harus sederhana. 

Berdasarkan syarat tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijelaskan 

menurut poin-poin di atas, yaitu : 

a. Keadilan juga harus diterapkan dalam pemungutan pajak. Adil dalam 

perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya : 

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. 

2. Pajak diberlakukan bagi setiap negara yang memenuhi persyaratan 

sebagai wajib pajak. 

3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai 

dengan berat dan ringan bentuk pelanggaran. 

b. Pungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak 

mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, 

perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai 

merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha 

masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. 

c. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus 

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah 

dibandingkan dengan biaya pemungutan pajaknya. Oleh karena itu, 
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system pemungutan pajak harus sesederhana mungkin dan mudah 

untuk dilaksanakannya. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan 

mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi 

penghitungan maupun dari segi waktu. 

d. System yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam 

menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan 

memberikan dampak positif untuk meningkatkan kesadaran dalam 

pembayaran pajak. Contohnya, bea materai disederhanakan menjadi 2 

tarif dan tariff PPN menjadi satu yaitu 10%. 

Dalam penyusunan peraturan dalam bidang pajak sangat penting untuk 

memperhatikan konsep yang telah diuraikan di atas. Sehingga, peraturan 

perpajakan harus memenuhi persyaratan yang telah dikemukakan tadi. 

 

2.1.1.4. Dasar Pemungutan Pajak 

 Pemungutan pajak yang harus memenuhi persyaratan yang telah diuraikan 

juga didukung oleh beberapa teori dalam pemungutan pajak. Adapun teori dalam 

pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:5), yaitu: 

1. Teori Asuransi. 

2. Teori Kepentingan. 

3. Teori Daya Pikul. 

4. Teori Bakti. 

5. Teori Asas Daya Beli. 
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Adapun penjelasan mengenai kutipan tentang teori sebagai dasar 

pemungutan pajak, yaitu : 

1. Menurut teori asuransi, negara melindungi keselamatan jiwa, harta 

benda, dan hak rakyatnya. Teori ini mendasari bahwa pajak 

diibaratkan sebuah premi asuransi dengan timbale balik jaminan 

perlindungan tersebut. 

2. Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan 

masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap 

negara maka akan semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar. 

3. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam 

mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan 

objektif (didasari oleh tingkat penghasilan yang diterima) dan 

pendekatan subjektif (didasari oleh besarnya kebutuhan materiil). 

4. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 

dengan negaranya. Sebagai wujud bakti rakyat terhadap negaranya, 

rakyat harus menyadari bahwa membayar pajak adalah sebuah 

kewajiban. 

5. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan 

kembali ke masyarakat dalm bentuk pemeliharaan kesejahteraan 



20 
 

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan. 

Berbagai teori yang mendukung pemungutan pajak semakin menjelaskan 

bahwa pajak memegang peranan penting dalam negara. 

 

2.1.1.5. Azas Pengenaan Pajak 

 Terdapat beberapa azas yang dapat dipakai oleh negara sebagai azas dalam 

menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan 

pajak penghasilan. Azas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai 

landasan untuk mengenakan pajak menurut Sumarsan (2013:11), yaitu: 

1. Azas domisili atau azas kependudukan. 

2. Azas sumber. 

3. Azas kebangsaan. 

Penjelasan mengenai azas pengenaan pajak adapun sebagai berikut : 

1. Menurut azas domisili, negara akan mengenakan pajak atas suatu 

penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan, 

apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan 

penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan tersebut 

berkedudukan di negara itu. 

2. Azas sumber menyatakan bahwa suatu negara yang menganut azas ini 

akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau 

diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan 
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dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan 

yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara tersebut. 

3. Dalam azas kebangsaan, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah 

status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh 

penghasilan. Dalam azas ini, tidak akan diperhatikan sumber penghasilan 

tersebut.  

Ketiga azas yang telah diuraikan tetap dianut dalam negara Indonesia. 

 

2.1.1.6. Penggolongan Pajak 

 Pajak dibagi menjadi beberapa kelompok dengan berbagai dasar. Seperti 

yang dikutip oleh Thomas Sumarsan dalam bukunya Perpajakan Indonesia 

(2013:12), pembagian pajak dibagi atas berbagai jenis, yaitu : 

1. Pajak menurut golongannya, terbagi 2 yaitu pajak langsung dan pajak 

tidak langsung. 

2. Pajak menurut sifatnya juga terbagi 2 yaitu pajak subjektif dan pajak 

objektif. 

3. Pajak menurut pembagiannya terbagi menjadi 2 bagian yaitu pajak pusat 

dan pajak daerah. 

Beberapa penjelasan mengenai pembagian pajak tersbut, yaitu : 

a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung 

wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai contohnya adalah pajak 

penghasilan. 
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b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai. 

c. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektif,dalam arti 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

d. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh nya 

adalah pajak pertambahan nilai. 

e. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. 

f. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah 

pajak reklame. 

 

2.1.2. Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan merupakan komponen dalam penerimaan pajak. 

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 4 (1), definisi penghasilan 

dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan adanya penerimaan dari sumber 

tertentu tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik 

mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul 

biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. 
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Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 dijelaskan mengenai 

pengelompokkan penghasilan jika dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan 

ekonomis kepada wajib pajak, yaitu: 

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan 

bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, 

notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 

b. Penghasilan dari usaha kegiatan. 

c. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak ataupun harta 

tak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan 

penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. 

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

Setelah melihat kategori penghasilan menurut Undang-Undang 

perpajakan, ada beberapa definisi mengenai pajak penghasilan. Baik yang 

dijabarkan dalam Undang-Undang maupun pendapat beberapa ahli. 

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 4 (1) bahwa pajak 

penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang 

dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dalam 

satu tahun pajak.  

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang (UU) No.36 Tahun 2008 

dimana pajak penghasilan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak 

penghasilan bersifat final dan pajak penghasilan tidak final. Perbedaan mendasar 

kedua komponen tersebut adalah dalam hal pengkreditan pajak di akhir tahun 
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bahwa pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak yang tidak dapat 

dikreditkan. Artinya, besaran hutang pajak penghasilan bersifat final tidak akan 

digabungkan dengan penghasilan lain (non final) dalam perhitungan Pajak 

Penghasilan pada SPT Tahunan. Pajak penghasilan bersifat final diatur di UU 

No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) dengan komponen sebagai berikut: 

a. Penghasilan berupa bunga bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga 

obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 

oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b. Penghasilan berupa hadiah undian; 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi 

derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham 

atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 

diterima oleh perusahaan modal ventura; 

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

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

dan bangunan; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya. 

 

2.1.3. Subjek  Pajak 

 

Subjek pajak pada pajak penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek pajak tersebut akan 

dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak 

yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang disebut 
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wajib pajak. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 

mendefinisikan 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. 

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, wajib pajak dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok, yaitu : 

a. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal 

atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.  

b. Wajib Pajak berupa badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 (2007:3), Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

menyebutkan bahwa Badan adalah sekumpulan orang atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam 

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 dan bentuk usaha tetap. 

c. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan 

perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.  

d. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak; 
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Subjek pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan 

subjek pajak luar negeri dalam Undang-Undang tersebut. 

1. Subjek pajak dalam negeri adalah: 

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

yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang 

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia; 

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria 

yaitu pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat 

pengawasan fungsional negara; . 

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 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;  
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b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 

2.1.4. Subjek Pajak dalam PP No.46 Tahun 2013 

Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 ada beberapa golongan yang termasuk 

dalam kategori subjek pajak bersifat final, yaitu 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, tidak termasuk penghasilan dari jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak 

melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

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: 
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a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik 

yang menetap maupun tidak menetap; dan 

b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 

 Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah: 

a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau 

b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

 Berdasarkan kriteria subjek pajak yang tertuang dalam PP No.46 Tahun 

2013, kriteria tersebut memiliki persamaan dengan kriteria UMKM dalam 

Undang-Undang No.20 tahun 2008, yaitu sebagai berikut: 

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau  

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

b.  Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
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Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 

2.  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa peraturan yang baru diterapkan 

pada tanggal 1 Juli 2013 tersebut merupakan peraturan yang mengatur mengenai 

tarif pajak penghasilan bagi sector UMKM. Hal tersebut dapat dilihat dari batasan 

peredaran bruto yang menjadi kategori pengelompokkan. 

 

2.1.5.  Objek Pajak menurut PP No.46 Tahun 2013 

Objek pajak yang dikenai tariff pajak bersifat final sebesar 1 % adalah 

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan 

yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam PP No.46 Tahun 2013 Pasal 2 

ayat (1) adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Hal khusus terkait peredaran 
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bruto sebagai dasar untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur sebagai berikut: 

1. didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir sebelum 

Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini yang disetahunkan, 

dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak berlakunya 

Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan; 

2. didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib Pajak 

terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 

ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar pada Tahun Pajak 

yang sama dengan Tahun Pajak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini 

di bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku; 

3. 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 Peraturan Pemerintah 

ini. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi salah satu latar belakang 

penelitian ini, yaitu:  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

Nama Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Novita Pengaruh Menunjukkan Peneliti Penelitian 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

Nama Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

(2014) Penerapan 

PP No.46 

Tahun 2013 

Terhadap 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Wajib Pajak 

UMKM dan 

Penerimaan 

PPh Pasal 4 

Ayat (2) 

(Studi Kasus 

pada KPP 

Pratama 

Malang). 

Pada bulan 

Agustus 

mencatatkan 

angka 170 

Wajib Pajak 

dan terus 

meningkat 

sampai pada 

bulan 

Desember 

mencatatkan 

angka 1.788 

Wajib Pajak 

yang 

Membayarkan 

pajaknya. 

Kontribusinya 

selalu 

meningkat 

meskipun 

dalam 

kategori 

sangat kurang 

Sebelumnya 

melakukan 

penelitian 

terhadap 

variabel yang 

sama yaitu 

penerimaan 

pajak 

penghasilan 

pasal 4 ayat 

(2) (bersifat 

final). 

Sebelumnya 

dilakukan di 

Malang 

Selatan, 

sedangkan 

penulis 

melakukan 

penelitian di 

Kabupaten 

Bandung. 

Hakim dan 

Nangoi 

(2015) 

Analisis 

Penerapan 

PP No.46 

Tahun 2013 

tentang Pajak 

Penghasilan 

UMKM 

Terhadap 

Tingkat 

Pertumbuhan 

Wajib Pajak 

dan 

Penerimaan 

PPh Pasal 4 

ayat (2) pada 

KPP Pratama 

Manado 

Rata-rata 

pertumbuhan 

sebelum 

penerapan 

berjumlah 928 

Wajib Pajak 

dengan 

persentase 

sebesar 0,77% 

sedangkan 

setelah 

penerapan 

berjumlah 725 

Wajib Pajak 

dengan 

persentase 

sebesar 

0,54%. Maka 

terjadi  

Peneliti 

sebelumnya 

melakukan 

penelitian 

terhadap 

variabel yang 

sama yaitu 

penerimaan 

pajak 

penghasilan 

final. 

Penelitian 

sebelumnya 

dilakukan di 

Manado, 

sedangkan 

penulis 

melakukan 

penelitian di 

Kabupaten 

Bandung. 
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Tabel 2.1 

(Lanjutan) 

  Penurunan 

pertumbuhan 

Wajib Pajak 

sebesar 

0,23%. Rata-

rata 

penerimaan 

dari PPh 

UMKM 

terhadap PPh 

Pasal 4 ayat 

(2) selama 17 

bulan adalah 

sebesar 3,89% 

dengan 

kriteria sangat 

kurang. 

  

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang bahwa penerimaan 

pajak penghasilan merupakan penerimaan yang cukup dominan dimana 

penerimaan pajak penghasilan bersifat final memiliki potensi untuk terus 

ditingkatkan di tahun berikutnya berdasarkan tingkat peertumbuhannya 

dibandingkan penerimaan pajak penghasilan sector lain. Untuk meningkatkan 

penerimaan pajak penghasilan, pemerintah mengambil upaya lewat penerbitan PP 

No.46 Tahun 2013 yang mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2013 silam. 

Penerbitan peraturan tersebut bertujuan untuk meyederhanakan sistemp 

pemungutan perpajakan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu 

menggunakan tariff tunggal sebsar 1% atas peredaran bruto setiap bulan yang 

selanjutnya akan digolongkan menjadi pajak penghasilan final. 
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Variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian, pertama: variabel 

independen berupa Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang 

Pajak Penghasilan Bersifat Final bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto 

tertentu. Penerapan peraturan ini dinilai dengan indikator jumlah penerimaan 

pajak yang diterima di KPP Pratama Soreang berdasarkan peraturan tersebut.  

Variabel kedua adalah penerimaan pajak penghasilan bersifat final di KPP 

Pratama Soreang. Indicator yang digunakan dalam menilai penerimaan pajak 

adalah jumlah penerimaan pajak penghasilan bersifat final di KPP tersebut. 

Dari uraian kerangka pemikiran di atas dapat disajikan skema model 

pemikiran mengenai factor yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak yang 

akan diteliti. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  

  

 

Dari skema model kerangka pemikiran pada gambar 2.1 dapat dijelaskan 

bahwa ada factor yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak 

penghasilan  bersifat final. Pengaruh penerapan PP No.46 Tahun 2013 akan 

membantu dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan bersifat final. 

 

 

Penerapan PP No.46 Tahun 2013 

tentang Pajak Penghasilan 

Bersifat Final bagi Wajib Pajak 

dengan Peredaran Bruto Tertentu 

(X) 

Penerimaan Pajak 

Penghasilan yang Bersifat 

Final (Y) 
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2.4. Hipotesis  

Dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

Ho : Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak 

Penghasilan bersifat Final bagi Wajib Pajak dengan Peredaran 

Bruto tertentu tidak berpengaruh signnifikan terhadap penerimaan 

pajak penghasilan bersifat final. 

Ha : Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang Pajak 

Penghasilan bersifat Final bagi Wajib Pajak dengan Peredaran 

Bruto tertentu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak 

penghasilan bersifat final. 


