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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Pengaruh 

 Pengertian pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1991;747) yaitu: 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang.” 

 

 Sedangkan pengertian pengaruh menurut Badudu dan Zain (1994; 1031) 

yaitu sebagai berikut: 

“Pengaruh adalah (1) daya yang menyebabkan sesuatu yang terjadi; 

(2) sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain; 

dan (3) tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang 

lain.” 

 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan 

suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain. Sehingga, 

dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai seberapa besar daya yang ada atau 

yang ditimbulkan oleh masing-masing metode pemotongan PPh Pasal 21 terhadap 

besarnya laba perusahaan. 

 

2.2 Penghasilan 

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 definisi 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.” 

 

Sedangkan menurut SAK, definisi penghasilan (income) meliputi baik 

pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam 
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pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang 

berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, dan sewa.  

Kesimpulannya income (penghasilan), adalah: 

1. Uang yang diperoleh selama periode akuntansi yang menghasilkan 

peningkatan aktiva total. 

2. Pos-pos seperti sewa, bunga, hadiah dan komisi. 

3. Pemasukan yang timbul dari penjualan barang dan jasa. 

4. Kelebihan atas pengeluaran beban dan kehilangan selama periode 

akuntansi (misalnya; laba bersih)  

 

2.3 Pajak 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro seperti yang dikutip oleh Mardiasmo 

(2003;1) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipasakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. 

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara. 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang. 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

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

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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2.3.2 Pengertian Pajak Penghasilan 

Standar Akuntansi Keuangan mendefiniskan pajak penghasilan, tepatnya 

dalam pendahuluan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46, adalah 

sebagai berikut: 

“Pajak Penghasilan, adalah pajak yang dihitung berdasarkan 

peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena 

pajak perusahaan” 

 

2.4 Subjek Pajak Penghasilan 

 Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1), yang 

menjadi subjek pajak adalah: 

1. Orang pribadi  

a. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau 

berada di dalam negeri maupun luar negeri. 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang   berhak. 

Warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak pengganti, 

menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan 

warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti 

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal 

dari warisan tersebut dapat tetap dilakukan. 

2. Badan 

Badan terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, 

persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan/Organisasi 

sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Organisasi Sosial Politik, Organisasi 

Masa, dan bentuk badan usaha lainnya. 

3. Bentuk usaha tetap (BUT) 

Yang dimaksud dengan BUT adalah, bentuk usaha yang dipergunakan 

oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

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

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan 
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tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia. 

 

Gambar 2.1 

Bentuk Usaha Tetap 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Sumber: KUP Perpajakan 

 

2.4.1    Subjek Pajak Dalam Negeri 

 Subjek pajak dalam negeri menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 

2000 pasal 2 ayat (3) adalah: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 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; 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

 

 

Bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh 

 

Orang pribadi sebagai 

subjek pajak luar negeri 

 

Badan sebagai subjek 

pajak luar negeri 

 

Untuk menjalanan usaha atau 

kegiatan di Indonesia 
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Wajib Pajak Dalam Negeri 

 Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di 

Indonesia 

 Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto 

 Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17) 

 Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

2.4.2  Subjek Pajak Luar Negeri 

 Subjek pajak luar negeri menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 

pasal 2 ayat (3) adalah: 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau 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. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia  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 bukan dari menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri 
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Wajib Pajak Luar Negeri 

 Dikenakan hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan 

di Indonesia 

 Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto 

 Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 

17) 

 Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.4.3 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, pasal 3 

menyebutkan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah : 

1. Badan perwakilan negara asing; 

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat 

lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, 

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 

pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan 

perlakuan timbal balik; 

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan 

Menteri Keuangan dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman 

kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan 

dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara 

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
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2.5 Objek Pajak Penghasilan 

Moh. Zain, Diana Sari (2007; 2-6), menyatakan bahwa penghasilan yang 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut sebagai Objek PPh 

Pasal 21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun 

secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk 

honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi 

bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, 

tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, 

tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran 

pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau 

mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, 

tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi 

tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap dan 

biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. 

3. Upah yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja 

lepas, yang terdiri dari upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah 

borongan. 

4. Uang saku yang diterima peserta pendidikan, pelatihan/pemagangan yang 

merupakan calon pegawai berupa uang saku harian, uang saku mingguan. 

5. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja berupa uang 

tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang 

pesangon, pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan 

kerja. 

6. Imbalan atas kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri berupa 

honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan bentuk 

apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam 

negeri, terdiri dari: 



15 

 

 

a. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (7) yang melakukan 

pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, 

konsultan, notaris, penilai, aktuaris yang dikenakan pemotongan PPh 

Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto; 

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

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

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan 

seniman lainnya; 

c. olahragawan; 

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

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem 

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

g. agen iklan; 

h. pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu 

kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat; 

i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 

j. peserta perlombaan; 

k. petugas penjaja barang dagangan; 

l. petugas dinas luar asuransi; 

m. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau 

bukan sebagai calon pegawai; 

n. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

7. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan 

honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh 

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil. 

8. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang 

pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau 

anak-anaknya. 
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 Penghasilan tertentu yang dikenakan pajak yang sifatnya final. Yang 

dimaksud dengan final menurut Gustian dan Irwansyah (2001; 23) adalah: 

1. Pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau 

diperoleh, 

2. Pajak yang dibayar atau dipungut pajak pada saat penghasilan diterima atau 

diperoleh, 

3. Pajak penghasilan final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai 

penjualan) dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu 

tanpa ada pengurangan atas penghasilan bruto. 

 

 Menurut Standar Akuntansi Keuangan, tepatnya dalam persyaratan 

Standar Akuntansi Keuangan No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan 

mendefinisikan pajak final adalah sebagai berikut: 

“Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah 

pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang 

dikenakan pajak penghasilan final tidak digabung dengan jenis 

penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak 

final” 

 

 Perhitungan PPh Pasal 21 yang khusus dan bersifat final menurut 

Moh.Zain,Diana Sari (2007; 2-14), yaitu:  

 

Tabel 2.2 

Uraian Bentuk dan penerima 

pembayaran/imbalan 

Perhitungan 

Pembayaran sekaligus 

 

 

 

 

Tenaga ahli 

 

 

 

 

 

 

 

a. uang pesangon 

b. uang tebusan pensiun 

c. tunjangan hari tua 

d. jaminan hari tua 

 

a. pengacara 

b. akuntan 

c. arsitek 

d. dokter 

e. konsultan 

f. notaris 

g. penilai 

h. aktuaris 

5 % s.d. 25% x penghasilan 

bruto (final) 

 

 

 

15% x 50% x penghasilan 

bruto 
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Honorarium dan 

imbalan lain dengan 

nama apapun 

 

 

 

 

Penerima 

 

 

 

 

Penerima  

 

a. pejabat negara 

b. pegawai negeri sipil 

c. anggota TNI/POLRI 

yang sumber dananya 

dari keuangan 

negara/daerah 

 

Hadiah undian 

 

 

 

 

Hadiah & penghargaan 

 

15% x penghasilan bruto 

 

 

 

 

 

 

25% x jumlah bruto nilai 

hadiah yang dibayarkan (uang) 

atau nialai pasar hadiah 

(barang) 

 

15% x hadiah/penghargaan 

bruto 

Catatan: 

1. Untuk pembayaran sekaligus: 

  Keputusan Menteri Keuangan 112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001 

a. Penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) 

dikecualikan dari pemotongan pajak; 

b. Penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai 

dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen); 

c. Penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen); 

d. Penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen); 

e. Penghasilan bruto diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% 

(dua puluh lima persen). 

2. Uang pesangon 

 Apabila uang pesangon tersebut dikelola oleh Pengelola Dana Pesangon 

Tenaga Kerja, Direktur Jendral Pajak telah mengeluarkan keputusan Nomor Kep-

350/PJ/2001 tanggal 14 Mei 2001 yang mengatur lebih lanjut tentang “Perlakuan 

Perpajakan atas Uang Pesangon yang dialihkan kepada Pengelola Dana Pesangon 

Tenaga Kerja” sebagai berikut: 

 Penghasilan berupa uang pesangon dipotong PPh pasal 21 yang bersifat 

final dengan tarif pemotongan sebagai berikut: 
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a. Uang pesangon diatas Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai 

dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebesar 5% (lima persen); 

b. Uang pesangon diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sebesar 10% (sepuluh persen); 

c. Uang pesangon diatas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebesar 15% (lima belas persen); 

d. Uang pesangon diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebesar 25% 

(dua puluh lima persen); 

e. Sedangkan uang pesangon sampai dengan Rp 25.000.000 (dua puluh lima 

juta rupiah) dikecualikan dari pemotongan pajak. 

3. Dana pensiun yang dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa 

 Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun dari 

Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan kepada perusahaan asuransi 

jiwa dengan cara membeli anuitas seumur hidup, maka perlakuan perpajakan 

terhadap pembayaran pensiun adalah sebagai berikut: 

a. Pada saat tanggung jawab pembayaran pensiun dialihkan kepada perusahaan 

asuransi jiwa, peserta dianggap telah menerima hak atas manfaat pensiun 

yang dibayarkan sekaligus, sehingga Dana Pensiun wajib melakukan 

pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 149 tahun 2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

112/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001. 

b. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat 

final. 

c. Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun kepada 

perusahaan asuransi jiwa maka program pensiun berubah menjadi program 

asuransi sehingga pada saat peserta menerima hak atas manfaat pensiun 

tersebut, perusahaan Asuransi Jiwa tidak melakukan pemotongan PPh pasal 

21. 
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2.5.1 Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak 

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak  menurut Mardiasmo 

(2003;111), adalah: 

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

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak; 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis  

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan 

antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

2. Warisan; 

3. Harta termasuk setoan tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf (b) sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal; 

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau pemerintah; 

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi beasiswa; 

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

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, atau Badan Usaha Milik 

Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada 

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan 

syarat : 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha  

Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan 

yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) 
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dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif 

diluar kepemilikan saham tersebut. 

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi 

kerja maupun pegawai; 

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 

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

dengan Keputusan Menteri Keuangan; 

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

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

perkumpulan, firma, dan kongsi; 

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 

5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin 

usaha; 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat pasangan 

usaha tersebut : 

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

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

Keuangan, dan 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

 

2.6 Pendapatan Kena Pajak 

 Pendapatan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan 

besarnya pajak penghasilan terutang. Untuk menghitung pajak penghasilan, 

terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak 

dalam negeri dan untuk Bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar 

pengenaan pajaknya adalah pendapatan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak 

luar negeri dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan bruto. Perhitungan 
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besarnya pendapatan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

1. Menggunakan Pembukuan 

Pada dasarnya pembukuan diselenggarakan berdasarkan praktik akuntansi 

yang diterima oleh umum (misalnya sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan), kecuali diatur lain dalam ketentuap perpajakan. Adapaun 

pembukuan digunakan sebagai dasar di dalam pengisian Surat 

Pemberitahuan. Pembukuan dapat diartikan sebagai pencatatan yang teratur, 

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, yang meliputi harta, 

kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Beberapa persyaratan 

penyelenggaraan pembukuan (menurut pasal 28 ayat 3, 4, 5, 7 UU KUP) 

antara lain: 

a. Dilakukan dengan itikad baik, 

b. Melaporkan keadaan yang sebenarnya, 

c. Diselenggarakan di Indonesia, 

d. Menggunakan huruf latin, 

e. Menggunakan angka arab (1, 2, 3, ...), 

f. Menggunakan satuan mata uang rupiah, 

g. Menggunakan bahasa Indonesia (menggunakan bahasa asing dengan seijin 

Menteri Keuangan), 

h. Menggunakan metode pencatatan Cash Basis atau Accrual Basis, dan 

i. Berisi catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. 

 

Untuk menghitung pendapatan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Kena Pajak (Wajib Pajak Badan) 

= Penghasilan Neto 

= Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang diperkenankan UU Pajak Penghasilan 
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2. Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (menyelenggarakan 

pencatatan) 

a. Yang boleh menggunakan Norma Perhitungan untuk menghitung 

Penghasilan Netonya hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran 

brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus 

juta rupiah). Dapat tidak menyelenggarakan pembukuan dengan syarat 

memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak (melalui kepala KPP), 

dengan menggunakan formulir yang ada, dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan pertama dalam tahun pajak yang bersangkutan. Jika Wajib Pajak 

tidak memberitahukan sesuai ketentuan maka dianggap memilih 

menyelenggarakan pembukuan. 

b. Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya  dengan 

menggunakan Norma Perhitungan, diwajibkan untuk melakukan 

pencatatan terhadap peredaran brutonya sesuai dengan Undang-undang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

c. Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Perhitungan 

Penghasilan Neto, Penghasilan Netonya dihitung dengan cara 

mengalikan suatu persentase tertentu terhadap peredaran brutonya dalam 

satu tahun. Besarnya persentase tersebut ditetapkan oleh Direktorat 

Jendral Pajak berdasarkan jenis usaha dan lokasi usaha. 

d. Bagi WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau 

menyelenggarakan pencatatan, yang tidak sepenuhnya 

menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau 

tidak memperlihatkan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto 

sebenarnya, maka peredaran bruto dan penghasilan netonya dihitung 

Pendapatan Kena Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi) 

= Penghasilan Neto - PTKP 

= (Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang diperkenankan UU Pajak Penghasilan) - PTKP 
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berdasarkan Norma Perhitungan Peredaran Bruto dan Norma Perhitungan 

Penghasilan Neto. 

e. Selain itu Norma Penghasilan Neto dapat diterapkan terhadap wajib 

pajak: 

1) Wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak atau tidak 

sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak 

memperlihatkan pembukuan atau bukti-buktinya, namun peredaran 

brutonya dapat diketahui. 

2) Dianggap menyelenggarakan pembukuan, yaitu wajib pajak yang 

tidak memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak untuk 

menghitung Penghasilan Netonya dengan norma perhitungan sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan, tetapi tidak atau tidak 

sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak 

memperlihatkan pembukan atau bukti-buktinya, namun peredaran 

brutonya dapat diketahui. 

f. Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha 

Tetap (BUT). 

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha melalui BUT di 

Indonesia, cara menghitung penghasilan kena pajaknya hampir sama 

dengan wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan. 

g. Penghasilan atau kerugian bagi wanita telah kawin dianggap penghasilan 

atau kerugian suaminya, kecuali: 

1) Penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu 

pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21; dan 

2) Pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau 

pekerjaan bebas suami atau keluarga lainnya. 

h. Penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan 

orang tuanya. 
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2.6.1  Cara menghitung Pendapatan Kena Pajak (PKP) 

1. Bagi wajib pajak badan, pendapatan kena pajak, adalah total 

penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan 

Undang-undang Perpajakan. 

Contoh: Penghasilan Bruto  Rp 300.000.000 

  Biaya-biaya   Rp 225.000.000   _ 

  Laba Usaha   Rp   45.000.000 

  Kompensasi kerugian tahun  

       sebelumnya  Rp     2.000.000  _ 

  PKP Badan   Rp   43.000.000 

 

2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, 

Pendapatan Kena Pajak, adalah total penghasilan dikurangi biaya-

biaya yang diperkenankan Undang-undang Perpajakan dikurangi 

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Contoh:  Penghasilan Bruto Rp 300.000.000 

 Biaya-biaya  Rp 225.000.000  _ 

 Penghasilan Neto  Rp   45.000.000  

 PTKP (TK/0)  Rp   13.200.000  _ 

 PKP    Rp   31.800.000  

 

3. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan norma perhitungan 

penghasilan neto, adalah penghasilan bruto dalam tahun pajak 

dikalikan suatu presentase tertentu, maka didapat penghasilan neto 

lalu dikurangkan PTKP, hasilnya adalah PKP. 

Contoh: (Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan 

pencatatan) 

 Penghasilan Bruto (Dokter di Jakarta) Rp 300.000.000 

 Norma Perhitungan Penghasilan 

 Neto Dokter 45% x Rp 300.000.000  Rp 135.000.000 _ 
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 Penghasilan Neto    Rp 165.000.000 

 PTKP (TK/0)     Rp   13.200.000  _ 

 PKP      Rp 151.800.000  

4. Bagi wajib pajak suami istri dikenakan pajak secara hidup berpisah 

(HB), perhitungan PKP dan pengenaan pajaknya dihitung masing-

masing. 

5. Bagi wajib pajak suami istri yang mengadakan perjanjian pemisahan 

harta (PH) dan penghasilan secara tertulis, perhitungan PKP dan 

pengenaan pajaknya dihitung masing-masing. 

6. Bagi orang pribadi yang menggunakan norma PKP dihitung dengan 

menggunakan perhitungan norma dikurangi PTKP. 

7. Bagi Bentuk Usaha Tetap (BUT) PKP dihitung dengan cara 

penghasilan dikurangi dengan kompensasi kerugian tahun sebelumnya 

(jika ada). 

 

2.7 Pendapatan Tidak Kena Pajak 

 Menghitung PKP bagi wajib pajak dalam negeri adalah dengan 

mengurangi penghasilan netonya dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi adalah berdasarkan status wajib 

pajak yang bersangkutan. Sedangkan status wajib pajak ditentukan menurut 

keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. 

Status wajib pajak: 

1. Status wajib pajak terdiri dari: 

a. Tidak Kawin (TK) beserta tanggungannya. Misalnya TK/1: tidak kawin 

dengan satu tanggungan, TK/2, TK/3, TK/0. 

b. Kawin beserta tanggungannya. Misalnya: kawin tanpa tanggungan (K/0), 

kawin dengan satu tanggungan (K/1),(K/2),(K/3). Wajib pajak untuk 

status seperti ini berarti WP kawin, istrinya tidak mempunyai 

penghasilan atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu 

digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh Orang Pribadi. 
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c. Kawin,istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan 

suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/I/.... Misalnya: K/I/0 

artinya WP kawin, istrinya mempunyai penghasilan yang digabungkan 

dengan penghasilan suaminya di SPT tanpa tanggungan. 

d. PH (Pisah Harta): status Wajib Pajak adalah melakukan perjanjian pisah 

harta dan penghasilan. 

e. HB (Hidup Berpisah) 

2. Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus 

ke atas dan anak lurus ke bawah, dan keluarga semenda dalam garis lurus 

yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti mertua dan anak angkat. Yang 

boleh menjadi tanggungan paling banyak adalah 3 (tiga) orang. Yang 

dimaksud menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang 

tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh 

wajib pajak. 

 

  Penghasilan Tidak Kena Pajak (menurut Surat Keputusan: Peraturan 

Menteri Keuangan RI No. 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005) 

diberikan sebesar: 

1. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib 

Pajak orang pribadi. 

2. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib 

Pajak yang kawin. 

3. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk 

seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). 

4. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 

orang setiap keluarga. 
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  Perhitungan PTKP ditentukan menurut keadaa pada awal tahun pajak atau 

bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (yang pada tahun 

sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan awal 

tahun takwim (01 Januari). Bagi karyawan yang baru datang dan menetap di 

Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan pada 

keadaan awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. 

  Dalam hal karyawan kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya 

sendiri, PTKP juga meliputi keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi 

karyawati yang  menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat 

(serendah-rendahnya Kecamatan) babhwa suaminya tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 13.200.000,00 

setahun atau dengan kata lain Rp 1.100.000,00 sebulan dan ditambah PTKP untuk 

keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 

 

2.8      Tarif dan Cara Perhitungan 

2.8.1 Tarif 

  Besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas PKP bagi wajib 

pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia diatur dalam 

pasal 17 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2000. 
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2.8.1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

 

Tabel 2.3 

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Menurut Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 25.000.000 

Di atas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000 

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 

Di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000 

Di atas Rp 200.000.000 

5 % 

10 % 

15 % 

25 % 

35 % 

 

2.8.1.2 Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT 

 

Tabel 2.4 

Tarif Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT 

Menurut Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000 

Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 

Di atas Rp 100.000.000 

10 % 

15 % 

30 % 

 

2.8.2 Cara Perhitungan 

2.8.2.1 Cara Perhitungan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

PPh (Wajib Pajak Orang Pribadi) 

PPh = Pendapatan Kena Pajak x Tarif Ps 17 

PPh = (Penghasilan Neto - PTKP) x Tarif Ps 17 

PPh = {(Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang diperkenankan UU Perpajakan)-PTKP}   

            x Tarif Ps 17 
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2.8.2.2 Cara Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan dan BUT 

 

 

 

 

 
Cat: Untuk keputusan penetapan tarif, PKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh. 

 

2.9      Pajak Penghasilan 

2.9.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

  Pajak Penghasilan pasal 21 (yang selanjutnya disingkat PPh pasal 21) 

merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang 

pribadi dalam negeri. Sepanjang tidak bersifat final dapa dikreditkan oleh wajib 

pajak orang pribadi dalam negeri terhadap pajak penghasilan yang terutang pada 

akhir tahun pajak yang bersangkutan. 

  Waluyo (2005;149), mendefinisikan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 

sebagai berikut: 

“Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dinyatakan dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan.” 

 

Mardiasmo (2003;137), yang termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21, adalah: 

1. Pejabat negara, adalah: 

a. Presiden dan Wakil Presiden 

b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR,DPRD Propinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota. 

c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung. 

e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. 

PPh (Wajib Pajak Badan dan BUT) 

PPh = Pendapatan Kena Pajak x Tarif Ps 17 

PPh = Penghasilan Neto x Tarif Ps 17 

PPh = (Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang diperkenankan UU Perpajakan) x Tarif Ps 17 
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f. Menteri dan Menteri Negara. 

g. Jaksa Agung. 

h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi. 

i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten. 

j. Walikota dan Wakil Walikota. 

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS 

lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 8 tahun 1974. 

3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan 

perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk 

yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD. 

4. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang 

menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, 

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara 

teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara 

langsung. 

5. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi yang 

tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, honorarium dan/atau 

imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 

6. Pegawai lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan 

hanya menerima imbalan apabila orang yang bersangkutan bekerja. 

7. Penerima pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima 

atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, 

termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tunjangan Hari 

Tua atau Tabungan Hari Tua. 

8. Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh 

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. 

Yang dimaksud kegiatan, adalah keikutsertaan dalam suatu rangkaian 

tindakan, termasuk mengikuti rapat, sidang, seminar,workshop, pendidikan, 

pertunjukan, dan olahraga. 
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9. Penerima upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah 

mingguan, upah borongan, atau upah satuan. 

 

2.9.2 Pemotong PPh Pasal 21 

 Yang bertindak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, menurut 

Waluyo (2005;150), adalah: 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk 

usaha tetap, badan atau organisasi internasional yang tidak dikecualikan 

sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, baik 

merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, 

sebagai imbalan, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh 

pegawai atau bukan pegawai. 

2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 

lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang 

membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan. 

3. Dana pensiun badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau 

Jaminan Hari Tua. 

4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau 

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, 

termasuk tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan 

pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk 

dan atas nama persekutuannya. 

5. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau 

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang 

dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri. 
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6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, 

kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, 

perkumpulan dan organisasi masa, organisasi sosial politik, dan organisasi 

lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai 

pembayaran gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang 

pribadi. 

7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium 

atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. 

8. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk 

organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya 

yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau 

penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 

 

2.9.2.1 Bukan Pemotong Pajak 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000, pasal 3 

menyebutkan bahwa yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah : 

1. Badan perwakilan negara asing 

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

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

bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat 

bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau 

memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta 

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri 

Keuangan dengan syarat : 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

b. Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah 

yang dananya berasal dari iuran para anggota. 
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4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia 

dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

 

2.9.2.2 Kewajiban Pemotong Pajak 

Kewajiban pemotong pajak menurut Waluyo (2005;151), adalah: 

1. Kewajiban mendaftarkan diri 

a. Setiap pemotong pajak, termasuk organisasi internasional yang tidak 

dikecualikan sebagai pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor 

Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan Setempat. 

b. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan 

dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada Kantor 

Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan setempat. 

2. Kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan. 

a. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 

pasal 21 dan 26 yang terutang untuk setiap tahun takwim. 

b. Penyetoran pajak dilakukan dengan mneggunakan Surat Setoran Pajak 

(SSP) ke Bank BUMN atau BUMD atau Bank lain yang ditunjuk oleh 

Direktur Jendral Anggaran, atau PT Posindo, selambat-lambatnya tanggal 

10 bulan takwim berikutnya. 

c. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor 

Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan setempat selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim 

berikutnya. 

d. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh pasal 

21 atau PPh pasal 26, maka kelebihan itu akan diperhitungkan dengan 
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PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 terutang dalam bulan berikutnya dalam 

tahun takwim yang bersangkutan. 

e. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 atau 

PPh pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya 

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, 

penerima uang tebusan pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima 

pesangon, dan penerima dana pensiun. 

f. Pemotong pajak wajib menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan 

kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan 

menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 

dua bulan setelah tahun takwim berakhir. Namun apabila pegawai tetap 

berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti 

pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 

satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau 

pensiun. 

3. Kewajiban menghitung kembali PPh pasal 21 yang terhutang. 

a. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak 

berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh pasal 21 yang terutang 

oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif pasal 17. 

b. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan kembali PPh pasal 

21 tersebut, berdasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat 

pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang 

kewajiban pada subjektifnya berawal atau berakhir dalam satu tahun 

pajak, dengan perhitungan sebagai berikut: 

1) Apabila pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri dan mulai 

atau berhenti bekerja pada tahun berjalan, perhitungan PPh pasal 21 

didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau 

diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak 

disetahunkan; 

2) Apabila pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri yang 

merupakan pendatang dari luar negeri, dan mulai bekerja di 
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Indonesia dalam tahun berjalan, perhitungan PPh pasal 21 

berdasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima 

dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan; 

3) Apabila pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwim 

berakhir karena meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia 

selama-lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai 

tersebut, perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah 

penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian 

tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan. 

c. Apabila jumlah pajak terutang berdasarkan perhitungan kembali tersebut 

lebih besar dari jumlah pajak yang dipotong, kekurangannya dipotong 

dari pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan untuk bulan pada 

waktu dilakukannya perhitungan kembali. 

d. Apabila jumlah pajak terutang berdasarkan perhitungan kembali tersebut 

lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihannya 

diperhitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada 

waktu dilakukan perhitungan kembali. 

4. Kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. 

a. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan 

menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak 

atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi Perpajakan 

setempat. 

b. Dalam hal pemotongan pajak adalah badan, SPT Tahunan Ph pasal 21 

harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. 

c. Dalam hal SPT Tahunan pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain 

selain pemotong pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. 

d. SPT PPh pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tangal 31 

Maret tahun takwim berikutnya, meskipun tahun pajak atau tahun 

bukunya tidak sama dengan tahun takwim. 
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e. SPT PPh pasal 21 harus dilampirkan dengan lampiran-lampiran yang 

ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk 

tahun pajak yang bersangkutan. 

f. Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, SPT PPh pasal 21 yang 

bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat ijin kerja yang dikeluarkan 

oleh Departemen Tenaga Kerja atau instansi yang berwenang. 

g. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang 

jangka waktu penyampaian SPT. Permohonan tersebut dilakukan secara 

tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya 

dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai 

dengan surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh pasal 21 

yang terhutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dan bukti 

pelunasan kekurangan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang. 

h. Apabila jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam suatu 

tahun takwim lebih besar dari PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah 

disetor, maka kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT 

tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun 

takwim berikutnya. 

i. Apabila jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam suatu 

tahun takwim lebih kecil daripada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang 

telah disetor, maka kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 

21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya perhitungan 

tahunan, dan jika masih ada kelebihan, maka sisa tersebut diperhitungkan 

untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. 

 

2.9.3 Subjek Pajak PPh Pasal 21 

2.9.3.1 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 

 Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 menurut Mardiasmo 

(2005;153), adalah: 

1. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan 

suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, 



37 

 

 

termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN dan 

BUMD; 

2. Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau 

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk 

orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan 

Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua; 

3. Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh 

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya; 

4. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah 

mingguan, upah borongan, atau upah satuan; 

5. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. 

 

2.9.3.2 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan 

 Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh 

pasal 21 menurut Waluyo (2005;154), adalah: 

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada 

dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara 

Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain 

di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik; 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia 

dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 
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2.9.4 Objek Pajak PPh Pasal 21 

2.9.4.1 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 

Moh. Zain, Diana Sari, (2007;2-6), menyatakan bahwa penghasilan yang 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut sebagai Objek PPh 

Pasal 21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima 

pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, 

honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau 

anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang 

sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan 

anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, 

tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, 

tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar 

pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun 

atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, 

gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, 

bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya 

tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. 

3. Upah yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga 

kerja lepas, yang terdiri dari upah harian, upah mingguan, upah satuan, 

dan upah borongan. 

4. Uang saku yang diterima peserta pendidikan, pelatihan/pemagangan 

yang merupakan calon pegawai berupa uang saku harian, uang saku 

mingguan. 

5. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja berupa 

uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari 

Tua, uang pesangon, pembayaran lain sejenis sehubungan dengan 

pemutusan hubungan kerja. 

6. Imbalan atas kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri 

berupa honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama 
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dan bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan Wajib Pajak dalam negeri, terdiri dari: 

a. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (7) yang 

melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, 

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

yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan 

perkiraan penghasilan neto; 

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

film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto 

model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, 

pelukis, dan seniman lainnya; 

c. olahragawan; 

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

moderator; 

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer 

dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi dan sosial; 

g. agen iklan; 

h. pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada 

suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat; 

i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; 

j. peserta perlombaan; 

k. petugas penjaja barang dagangan; 

l. petugas dinas luar asuransi; 

m. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai 

atau bukan sebagai calon pegawai; 

n. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 

dan kegiatan sejenis lainnya. 
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7. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan 

gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang 

diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil. 

8. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait 

dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda 

atau duda dan atau anak-anaknya. 

 

2.9.4.2 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 

Moh. Zain, Diana Sari (2007;2-8), menyatakan bahwa tidak termasuk 

dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan Objek PPh 

Pasal 21) adalah: 

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun 

yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali yang diatur 

dalam pasal 5 ayat (2), yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan 

kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan 

Wajib Pajak. 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan 

Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh 

pemberi kerja. 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dan badan atau 

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 

 

2.9.4.3 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final 

 Waluyo (2005;157), menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong PPh 

pasal 21 yang bersifat final adalah: 

1. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau 
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Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara 

Jamsostek; 

2. Uang pesangon; 

3. Hadiah atau penghargaan perlombaan; 

4. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas 

dinas luar asuransi; 

5. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun 

yang diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI/Polri yang sumber 

dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang 

dibayarkan oleh pegawai negeri sipil golongan IId ke bawah dan anggota 

TNI/Polri berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur 

Tingkat Satu ke bawah. 

 

2.9.5 Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 21 

2.9.5.1 Tarif PPh Pasal 21 

  Menurut Mardiasmo (2003;141), tarif pajak yang berlaku beserta 

penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-undang Pajak 

Penghasilan adalah sebagai berikut: 

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari: 

a. Pegawai Tetap, termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI/POLRI, 

pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan Anggota 

Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai 

pegawai tetap pada perusahaan yang sama; 

b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan; 

c. Pegawai tidak tetap, pemagang atau calon pegawai; 

d. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

 

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar: 

a. Pegawai Tetap, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan: 
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1)  Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, 

setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 

sebulan. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan setiap 

orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang 

mempunyai jabatan atau tidak. 

2)  Iuran pensiun atau yang terikat pada gaji yang dibayarkan sendiri 

oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 

oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari 

Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kecuali 

iuran THT-Taspen dan THT-Asabri. 

3)  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

b. Penerima pensiun (yang dibayarkan secara bulanan), yaitu sebesar 

penghasilan bruto dikurangi dengan: 

1) Biaya pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara uang yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, 

maksimum yang diperkenankan sebesar Rp 432.000,00 setahun atau 

Rp 36.000,00 sebulan. 

2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

c. Pegawai tidak tetap, Pemagang, dan Calon Pegawai, yaitu sebesar 

penghasilan bruto dikurangi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

 

 

2. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto 

berupa: 

a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain dengan 

naam dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan 

yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan 

untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan. 

PPh pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh pasal 17 UU PPh 
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b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kegiatan 

multilevel marketing. 

c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau 

Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 

perusahaan yang sama. 

d. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh 

mantan pegawai. 

e. Penarik dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun.  

 

 

3. Tarif sebesar 15%, diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang 

dibayarkan atau terhutang pada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas 

(pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris). 

Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto 

berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

 

 

4. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, 

upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 

sehari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau 

tidak dibayarkan secara bulanan. 

 

 

PPh pasal 21 upah harian melebihi Rp 240.000,00 dalam satu bulan dan tidak 

dibayarkan bulanan: 

 

360 / PTKP  kerja hari lama

kerja hari lama harian upah 
 %5  

 

 

PPh pasal 21 = Penghasilan Bruto x Tarif  pasal 17 UU PPh 

PPh pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%) x 15% 

PPh pasal 21 sehari = (Penghasilan Bruto sehari – Rp 24.000,00) x 5% 
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Tarif PPh Pasal 21 yang Bersifat Final 

  Untuk beberapa jenis penghasilan akan dikenakan tarif PPh pasal 21 yang 

bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut tercantum dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No. 112/KMK-02/2001 sebagai berikut: 

1. Atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan 

Tunjangan Hari Tua yang dibayarkan secara sekaligus dipotong Pajak 

Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan. 

2. Tarif pemotongan pajak atas pengasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

adalah sebagai berikut: 

a. Penghasilan bruto sampai dengan Rp 25.000.000,00 dikecualikan dari 

pemotongan pajak; 

b. Penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 s.d. Rp 50.000.000,00, 

sebesar 5% 

c. Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 100.000.000,00 

sebesar 10% 

d. Penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000,00 s.d. Rp 200.000.000,00 

sebesar 15% 

e. Penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 sebesar 25% 

3. Tarif sebesar 5% dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima atau 

diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan, 

sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap. 

 

 

 

4. Tarif sebesar 25% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa 

hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan. 

 

 

 

PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 5% 

PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 25% 
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5. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa 

honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, dan anggota TNI/POLRI 

yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah. 

 

 

 

2.9.5.2 Cara Menghitung PPh Pasal 21 

  Menurut Mardiasmo (2003;149), cara menghitung PPh pasal 21 bulanan 

atas penghasilan teratur pegawai tetap adalah: 

1. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas pegawai tetap terlebih dahulu dicari 

penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara 

mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuaran pensiun, iuran 

THT yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan. 

2. a.   Untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan  

 dikalikan 12. 

b. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai 

wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja 

setelah bulan Januari, maka pengasilan neto yang disetahunkan tersebut 

dikalikan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan 

mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. 

c. Penghasilan neto disetahunkan pada huruf a dan b di atas selanjutnya 

dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas 

dasar PKP tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun. 

d. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, jumlah PPh pasal 21 

setahun atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf c dibagi 

12. 

e. Untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan atas penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, jumlah PPh pasal 21 dibagi dengan 

banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja. 

3. a.   Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa  

PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 25% 
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gaji sebulan maka untuk perhitungan PPh pasal 21 jumlah penghasilan 

tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan 

mengunakan faktor perkalian sebagai berikut: 

1) Gaji untuk masa seminggu, dikalikan dengan a; 

2) Gaji untuk masa sehari, dikalikan 26. 

b. Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh pasal 21 sebulan dengan cara 

seperti angka 2 di atas. 

c. PPh pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh pasal 

21 sebulan pada huruf b dibagi 4, sedangkan PPh pasal 21 atas 

penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh pasal 21 sebulan pada huruf 

b dibagi 26. 

4. Jika pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang 

berlaku surut (rapel), misalnya untuk 4 bulan, maka perhitungan PPh pasal 21 

atas rapel tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal 

ini 4 bulan); 

b. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan 

sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan PPh 

pasal 21; 

c. PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah adanya kenaikan, dihitung 

kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan; 

d. PPh pasal 21 terhutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud 

adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c 

dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b. 

5. Apabila keadaan pegawai di samping dibayar gaji didasarkan masa gaji kurang 

dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari satu 

bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara perhitungan PPh pasal 

21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada angka 4 dengan 

memperhatikan ketentuan pada angka 3. 
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6. Pemotong PPh pasal 21 atas lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang 

diterima atau diperoleh pegawai bersamaam dengan gaji bulanannya yaitu 

dengan menggabungkan gaji bulanannya. 

7. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau 

diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sebagai berikut: 

a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan 

cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian 

dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima 

atau mempeloleh pensiun sampai dengan bulan Desember. 

b. Penghasilan neto disetahunkan kemudian ditambah dengan penghasilan 

neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari 

pemberi kerja pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang 

tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. 

c. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada huruf 

b tersebut dikurangi PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 atas 

penghasilan kena pajak tersebut. 

d. PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung 

dengan cara mengurangi PPh pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja 

sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang 

tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun. 

e. PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh pasal 21 

seperti tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana 

pada huruf a. 

8. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan 

cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun. 

b. Selanjutnya PPh pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada angka 

2 huruf a, c, dan d. 
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Cara menghitung PPh pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur 

1. Apabila pada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, 

bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang 

sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun, maka PPh 

pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut: 

a. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan 

ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi 

dan lain sebagainya. 

b. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa 

tantiem, jasa produksi, dan lain sebagainya. 

c. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b 

adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa 

produksi dan lain sebagainya. 

2. Dalam hal penerimaan penghasilan tersebut pada angka 1 adalah mantan 

pegawai, maka PPh pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 

Undang-undang PPh atas penghasilan bruto. 

3. Untuk perusahaan yang masuk peogram Jamsostek, Premi Asuransi 

Kecelakaan Kerja, Premi Asuransi Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja 

merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan 

juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan 

asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada 

perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung pasal 21, premi tersebut 

digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja 

kepada pegawai. 

4. Atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta 

program pensiun dipotong PPh pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan 

yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan 

penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan. 
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2.10 Metode Pemotongan PPh Pasal 21 

 Terdapat 4 metode pemotongan PPh pasal 21, yaitu: 

1. PPh pasal 21 ditanggung pemberi kerja 

Dengan demikian tidak ada tunjangan pajak, namun dari segi keuntungan, 

didapat oleh pegawai yang tidak perlu membayar pajak. 

2. PPh Pasal 21 ditanggung pegawai 

Besarnya sama dengan pajak yang yang dibayar oleh pemberi kerja pada 

point 1, namun dari segi keuntungan didapat oleh perusahaan. 

3. PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak 

Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan 

tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru 

dikenakan PPh pasal 21. Dalam hal ini, baik perusahaan maupun pegawai 

dapat keuntungan, karena bagi perusahaan, tunjangan pajak tersebut dapat 

dikurangkan pada penghasilan bruto sedangkan bagi pegawai tetap membayar 

pajak tetapi beban pajaknya lebih sedikit dibandingkan jika harus membayar 

sendiri, karena sudah diberi dalam bentuk tunjangan pajak. 

4. PPh pasal 21 di gross up 

Pada prinspipnya, metode gross up adalah suatu metode perencanaan pajak 

sehubungan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak pegawai tetap. 

Dengan penerapan metode ini, besarnya tunjangan pajak yang ditambahkan 

ke dalam penghasilan pegawai tetap akan sama dengan besarnya PPh Pasal 21 

terutang pegawai tetap, sehingga tidak akan terjadi selisih atau selisih yang 

terjadi tidak signifikan antara besarnya tunjangan pajak yang diberikan 

dengan besarnya pajak terutang, dimana selisih tersebut akan menjadi 

tanggungan perusahaan atau bahkan pegawai yang bersangkutan.  

Adapun rumus dari metode gross up, adalah: 

 

PKP s/d Rp 25.000.000 

Pajak = 1/228 (PKP sebelum Tunjangan Pajak (PKPSTP)-0) 

PKP diatas Rp 25.000.000 s/d Rp 50.000.000 

Pajak = 1/108 (PKPSTP – Rp 12.500.000) 
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PKP diatas Rp 50.000.000 s/d Rp 100.000.000 

Pajak = 1/204 (3 PKPSTP – Rp 75.000.000) 

PKP diatas Rp 100.000.000 s/d Rp 200.000.000 

Pajak = 1/36 (PKPSTP – 55.000.000) 

PKP diatas Rp 200.000.000 

Pajak = 10/78 (0,35 PKPSTP – Rp 33.750.000) 

   Sumber: Perpajakan Lanjutan, Moh.Zain dan Diana Sari (2007;2-24) 

 

2.11 Laba 

2.11.1 Pengertian Laba  

Laba merupakan tujuan semua perusahaan, namun perhitungan laba untuk 

suatu jangka waktu tertentu ternyata hanya mendekati tepat atau layak saja karena 

perhitungan yang tepat baru dapat terjadi dalam perusahaan jika perusahaan 

mengakhiri kegiatan usahanya dan menjual seluruh aktiva yang ada. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004; 18-19) pengertian laba 

adalah sebagai berikut : 

“Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) 

maupun keuntungan (gains). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang 

berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (Fees), bunga, royalty, 

dan sewa. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi 

definisi penghasilan dan mungkin timbul atau tidak mungkin timbul 

dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan 

mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian 

pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, 

pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka 

dasar ini.” 

 

Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan 

(matching of costs with revenue) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban 

secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-

sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Pernyataan seperti ini banyak 

pula dibahas dalam buku Teori Akuntansi, Hendriksen (1981) menyatakan 

bahwa : 
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“Pengakuan pendapatan adalah sesuai dengan saat kejadiannya 

bukan pada saat kas diterima tetapi pada saat transaksi itu benar-

benar terjadi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan 

pengakuan antara beban dan pendapatan yang diakui (prinsip 

matching).” 

 

Laporan Laba/Rugi Fiskal memberi peluang untuk menyajikan dengan 

sistem kas basis, hal ini sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2000 Pasal 28 ayat (5) 

memberikan pilihan untuk menggunakan kas basis atau akrual basis. 

 

2.11.2 Pengukuran Laba 

Menurut Belkaoui (2001;124) yang bukunya dialihbahasakan oleh 

Marwata dkk, pengukuran laba adalah sebagai berikut: 

1. Laba merupakan dasar perhitungan pajak dan pendistribusian kembali 

kekayaan kepada masing-masing individu 

2. Laba dipandang sebagai suatu pedoman dalam menentukan kebijakan 

perusahaan mengenai pembagian deviden dan program perluasan atau 

ekspansi 

3. Laba dipandang sebagai suatu pedoman untuk investasi dan dalam 

pengambilan keputusan 

4. Laba dipergunakan sebagai alat prediksi laba masa yang akan datang 

5. Laba merupakan alat pengukuran efisiensi manajemen dalam menghelola 

perusahaan. 

Besarnya laba yang tercantum dalam laporan laba rugi memberikan 

gambaran ringkas yang disusun secara sistematis mengenai penghasilan (revenue) 

dan biaya (expense) dari suatu unit usaha di dalam jangka waktu tertentu. Laporan 

laba rugi merupakan satu bagian dari sebuah laporan keuangan perusahaan yang 

didalam penyususnannya hendaknya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. 

Menurut Erly Suandy (2003;122) laba akuntansi atau disebut juga laba komersial 

dihitung berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum, di Indonesia 

diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Dalam PSAK No. 25 Tahun 2004 

menyebutkan bahwa: 
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“Laporan laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan 

kinerja dari suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas yang 

dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi 

yang akan dikelola oleh suatu perusahaan dimasa yang akan datang. 

Informasi tersebut juga seringkali digunakan untuk memperkirakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan kas dan aktiva 

yang disamakan dengan kas dimasa yang akan datang informasi 

tentang kemungkinan perubahan kenerja juga penting dalam hal ini.” 

 

Terdapat dua cara penyusunan laporan laba rugi, yaitu: 

1. All inclusive yaitu menyajikan seluruh pendapatan, biaya dan laba rugi 

diluar usaha dan laba rugi luar biasa yang terjadi dalam suatu periode 

tertentu. 

2. Current operating performance yaitu menyajikan pendapatan dan 

biaya yang bersifat reguler. 

 


