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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Persepsi dan Self Assessment System. 

2.1.1 Pengertian Persepsi 

 Persepsi merupakan suatu proses aktivitas seseorang dalam memberi 

kesan, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan 

individu melakukan penilaian terhadap suatu objek, situasi, peristiwa yang dapat 

memotivasi perilaku positif atau negatif.  

 Persepsi bertautan dengan cara mendapatkan pengetahuan khusus tentang 

objek ataupun kejadian pada saat tertentu, sehingga persepsi akan terjadi kapan 

saja stimulus menggerakkan indra, dalam hal ini, mencakup mengenai 

pengetahuan (kongist). Jadi dapat dikatakan bahwa persepsi mencakup penafsiran 

objek, tanda dan orang dari sudut pandang yang bersangkutan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:447) mengartikan 

persepsi sebagai berikut: 

1. Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; 

2. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca 

inderanya. 

 
Dalam bukunya Perilaku Organisasi : Sebuah Konsep Dasar dan 

Aplikasinya Miftah  Thoha (2003: 123),  memberikan pengertian persepsi adalah 

sebagai berikut : 

“Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh 

setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, 

baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan 

penciuman.” 
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Kemudian pengertian persepsi secara ringkas menurut Krech yang dikutif 

oleh Thoha (2003:139) dalam bukunya Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan 

Aplikasinya, adalah : 

“Persepsi adalah suatu proses kognitif yang komplek dan yang 

menghasilkan suatu gambaran unik tentang kenyataan yang 

barangkali berbeda dari kenyataanya”. 

 
Selanjutnya menurut Stephen P. Robbins dalam bukunya Organizational 

Behavior memberikan pengertian sebagai berikut: 

“ Perception is a process by which individuals organize and interprent 

their sensory impressions in order to give meaning to their 

environment.” 

 
Dengan demikian, persepsi dapat diartikan dengan suatu proses seseorang 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan inderanya sehingga ia 

dapat memberikan arti kepada lingkungannya. Namun demikian dalam kehidupan 

sehari-hari apabila kita mengatakan persepsi, orang lebih mengidentikan dengan 

pandangan, artinya bagaimana dengan pandangan suatu objek. Misalnya persepsi 

terhadap kode etik, artinya adalah bagaimana pandangan seseorang atas kode etik 

tersebut, yaitu apa yang disebut dengan kode etik, siapa yang memerlukan kode 

etik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kode etik. Selain itu yang 

perlu diperhatikan adalah bahwa persepsi mungkin berbeda dengan kenyataan 

yang sebenarnya. 

Terdapat beberapa sub proses dalam perepsi yang menunjukkan bahwa 

persepsi bersifat komplek dan interaktif. Sub proses persepsi yang pertama dapat 

terdiri dari suatu situasi yang hadir pada seseorang, yang harus dilihat dan 

diartikan kemudian. Sub proses berikutnya adalah registrasi, interpretasi dan 

umpan balik. 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Menurut Jalalludin Rakhmat (2003:57). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi adalah: 

1. Faktor fungsional 

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan pengalaman masa 

lalu, motivasi, harapan dan keinginan, perhatian, emosi, dan 

suasana hati, dan hal-hal lain yang termasuk dalam faktor 

personal. 

2. Faktor stuktural 

Faktor struktural berasal dari sifat stimuli fisik dan otak-otak 

syaraf yang ditimbulkannya pada sistem syaraf individu. 

3. Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan atau kultur di mana individu tumbuh dan 

berkembang akan turut pula menentukan proses persepsi 

seseorang. 

Dari pendapat tersebut, maka faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi adalah : 

1. Individu yang bersangkutan, meliputi sikap, minat, perhatian, 

kesiapan, pengalaman, kebutuhan, motivasi, harapan, emosi, 

serta pengetahuan. 

2. Sifat stimulisi fisik dan otak-otak syaraf yang ditimbulkannya 

pada sistem syaraf individu. 

3. Situasi eksternal, meliputi nilai-nilai yang dianut mayarakat 

serta kultur kebudayaan dimana individu berada. 

Dalam penelitian ini yang menjadi objek persepsi adalah Undang-undang 

Nomor 16 tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 sebagaimana 

telah telah diubah sebelumnya dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 dan 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1994. 
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2.1.3 Persepsi Wajib Pajak Terhadap Self Assessment System  

Sistem Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana 

wewenang untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diserahkan 

sepenuhnya kepada Wajib Pajak yang bersangkutan atau dengan kata lain Dirjen 

Pajak melalui sistem ini memberikan kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak 

yang bersangkutan. Selain itu, dengan adanya sistem ini akan lebih menjamin 

kepastian hukum berupa hak dan kewajiban Wajib Pajak sendiri. 

Sebagai acuan penulis dalam meneliti persepsi Wajib Pajak tentang sistem 

Self Assessment Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 

tantang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 

17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-undang inilah 

butir-butir pernyataan dalam penelitian ini di turunkan sehingga kedua Undang-

undang ini digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan persepsi Wajib Pajak 

apakah positif atau negatif. 

Persepsi positif terhadap sistem Self Assessment pajak penghasilan 

maksudnya adalah Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang benar terhadap 

objek penelitian ini, yaitu Undang-undang Nomor 16 dan Undang-undang Nomor 

17 tahun 2000. Sebaliknya, apabila persepsi negatif terhadap sistem Self 

Assessment, maka Wajib Pajak mempunyai pemahaman yang keliru terhadap 

kedua Undang-undang itu. 

Menurut Djamaludi Ancok (1994:27), ada 3 faktor yang mempengaruhi 

persepsi Wajib Pajak yaitu sebagai berikut: 

a. Pemberian informasi tentang pajak 

Informasi yang diberikan tidaklah sekedar hal-hal yang menyangkut 

kewajiban membayar pajak dan cara pengisian SPT, tetapi juga 

memberikan perencanaan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak 

bagi pemerintah dan masyarakat. 

b. Penyederhanaan sistem perpajakan 

Sistem pajak dapat merangsang timbulnya kegairahan membayar 

pajak, maka seharusnya mengandung aspek kemudahan (simplicity). 

Selain hal tersebut di atas, pengawasan petugas pajak pun juga 
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mempengaruhi yaitu untuk mudah dihubungi, sikap penolong, simpati 

dan jujur dalam bertugas adalah beberapa sifat yang akan memudahkan 

proses pembayaran pajak, yang akan menumbuhkan persepsi bagi 

Wajib Pajak. 

c. Perilaku adil kepada para pembayar pajak 

Perasaan tidak adil dapat terjadi dalam hal pembayaran pajak, antara 

lain: 

1. Ketidakadilah horizontal, yaitu perasaan tidak adil dikarenakan 

seseorang membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan orang 

lain yang jumlah kekayaannya relatif sama. 

2. Ketidakadilan vertikal, terjadi karena seseorang harus membayar 

pajak dalam proporsi yang relatif lebih besar jika dibandingkan 

dengan pajak-pajak yang harus dibayar oleh orang lain. Perasaan 

diperlakukan tidak adil ini akan membuat orang lain menjadi 

antipasti dan menjadi benci kepada pajak. Dengan kata lain 

perasaan diperlakukan tidak adil ini akan mempengaruhi persepsi 

Wajib Pajak. 

Setiap orang atau badan yang wajib membayar pajak adalah Wajib Pajak, 

oleh karena itu tidak setiap objek pajak otomatis akan menjadi Wajib Pajak, 

melainkan yang hanya mempunyai kewajiban membayar pajak. Dengan demikian, 

maka pemahaman tentang Wajib Pajak sangatlah dibutuhkan mengingat 

kewajiban membayar pajak baru akan timbul setelah kondisi tersebut terbentuk. 

 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pajak 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH adalah: 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 
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Yang dimaksud dengan “ dapat dipaksakan ” adalah bila utang pajak tidak 

dibayar, maka utang tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, 

seperti Surat Paksa dan sita serta juga adanya penyanderaan. 

Menurut Early Suandy (2003:9) secara garis besar pajak memiliki 

beberapa fungsi yang antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Finansial (Budgeter) 

Yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan 

tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Adapun 

penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung 

penerimaan negara dalam APBN. 

2. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Yaitu pajak digunakan sebagai alat ukur mengatur masyarakat baik 

dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. 

Selain itu pajak digunakan sebagai alat mencapai tujuan tertentu, hal ini 

dapat dilihat dari contoh sebagai berikut; 

� Pemberian insentif pajak (misalnya; tax holiday, penyusutan 

dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam 

negeri maupun investasi luar negeri. 

� Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

� Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas barang mewah untuk 

melindungi produk-produk dalam negeri. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan ciri-ciri 

yang melekat pada pengertian pajak antara lain: 

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

pelaksanaanya sehingga dapat dipaksakan. 

2. Dalam hal pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan langsung imbal 

jasa (kontraprestasi) individu yang diberikan oleh pemerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik melalui Pemerintah Pusat maupun 

Daerah. 
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4. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang 

apabila dari pemasukkan masih terdapat surplus, digunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu 

dari pemerintah. 

6. Pajak mempunyai berfungsi sebagai budgeter dan regulated 

 

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak 

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, 

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-

undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil 

dalam pelaksanaanya yaitu dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak 

untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan 

mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (Syarat Yuridis) 

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

3. Tidak menggangu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil) 

Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
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5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pemungutan yang sederhana akan mudah dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

 

2.3 Sistem Pemungutan Perpajakan 

Sistem pemungutan perpajakan di Indonesia adalah sistem “Self 

Assessment” yang didalamnya mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak dan 

wewenang Direktorat Jenderal Pajak: 

a) Hak Wajib Pajak antara lain adalah: 

� Mengajukan peninjauan kembali terhadap Surat Tagihan Pajak 

(STP). 

� Mengajukan permohonan keberatan terhadap Surat Ketetapan 

Pajak (SKP). 

� Mengajukan permohonan banding atas ketidakpuasan Wajib Pajak 

atas SK Keberatan. 

� Mengajukan gugatan dan sanggahan. 

� Meminta tindakan Surat Perintah Pemeriksaan dari pemeriksa. 

� Meminta penjelasan atas dasar pengenaan pajak, dasar 

penghitungan rugi dan dasar pemotongan/pemungutan pajak. 

b) Kewajiban Wajib Pajak antara lain adalah : 

� Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan NPWP 

(Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas bahwa dirinya benar 

sebagai Wajib Pajak. 

� Melaporkan usahanya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) 

dengan mendapatkan NPPKP (Nomor Pengukuahan Pengusaha 

Kena Pajak). 

� Menghitung, yaitu tarif pajak dikalikan dengan objek pajak dan 

memperhitungkan pajak yang terutang. 

� Melaporkan pajak yang terutang secara bulanan, triwulan, dan 

tahunan melalui Surat Pemberitahuan (SPT). 

� Melaksanakan pembukuan/pencatatan. 
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� Memberikan keterangan yang jelas dan sebenarnya kepada 

pemeriksa. 

� Wajib Pajak harus memahami konsekuensi yang mungkin timbul 

sekiranya Wajib Pajak tidak atau sepenuhnya melaksanakan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan maksud Undang-undang, 

bahkan Wajib Pajak juga harus rela diuji kepatuhannya tentang 

kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan. 

c) Wewenang Direktorat Jenderal Pajak antara lain adalah : 

� Melakukan penelitian terhadap SPT secara normal. 

� Melakukan pemeriksaan terhadap usaha Wajib Pajak sesuai dengan 

data dan informasi perusahaan. 

� Melakukan penyidikan terhadap usaha Wajib Pajak yang 

melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. 

� Melakukan penetapan pajak. 

� Melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. 

� Melakukan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana. 

Sebelum tax reform tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia adalah 

sistem Official Assessment dimana peran pemerintah sangat berpengaruh dalam 

menetapkan besarnya pajak terutang. Melalui tax reform yang mulai berlaku tahun 

1983, sistem Official Assessment berubah kepada sistem Self Assessment 

pemerintah tidak lagi memegang peranan sepenuhnya dalam menghitung pajak 

terutang Wajib Pajak, melainkan oleh pemerintah Wajib Pajak telah diberikan 

kepercayaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. 

 

2.4 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-

undang Nomor 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(KUP) berisi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Undang-undang Nomor 17 

tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Adapun Undang-undang Nomor 16 tahun 

2000 adalah sebagai induk dari Undang-undang perpajakan sebab semua 

ketentuan perpajakan yang tidak berlaku secara khusus tunduk pada Undang-
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undang ini. Tapi walaupun demikian, tidak semua ketentuan-ketentuan yang 

berlaku di KUP tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 ini 

melainkan terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dan Undang-

undang Nomor 9 tahun 1994. 

Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 pada dasarnya memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Kewajiban Wajib Pajak. 

2) Hak Wajib Pajak. 

3) Wewenang pemerintah sebagai pemungut pajak. 

4) Kewajiban pemerintah sebagai pemungut pajak. 

5) Ketentuan saksi administrasi dan saksi pidana terhadap pelanggaran 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Dalam penelitian ini untuk mengkaji persepsi Wajib Pajak terhadap sistem 

Self Assessment pajak penghasilan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 16 

tahun 2000 ini hanya mengidentifikasi butir pernyataan dari: (1) Kewajiban Wajib 

Pajak, (2) Hak Wajib Pajak dan (3) Sanksi perpajakan. Alasannya adalah hal 

tersebut berkaitan langsung dengan Wajib Pajak. 

a. Kewajiban Wajib Pajak meliputi: 

1. Mendaftarkan diri untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus 

untuk mendapatkan NPWP sebagai tanda pengenal bagi Wajib 

Pajak bersangkutan (pasal 2). 

2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT-Masa 

maupun SPT-Tahunan (pasal 3). 

3. Pembayaran pajak, baik pembayaran pajak Masa (PPh pasal 

21,22,23,25 dan 26) maupun pembayaran pajak Tahunan (PPh 

pasal 29 dan kekurangan PPh pasal 21). 

4. Melaksanakan pembukuan dan pencatatan (pasal 28). 

5. Memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan dalam 

rangka pemeriksaan oleh aparat perpajakan (pasal 29). 
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b. Hak Wajib Pajak meliputi: 

1. Menunda penyampaian SPT (pasal 3). 

2. Membetulkan SPT (pasal 8). 

3. Menunda pembayaran pajak (pasal 8). 

4. Restitusi/kelebihan pembayaran (pasal 11). 

5. Mengajukan keberatan atas surst-surat ketetapan yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atas pemotongan oleh pihak 

ketiga serta mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak 

(pasal 25). 

c. Sanksi perpajakan dapat berupa: 

1. Sanksi administrasi. 

2. Sanksi pidana. 

 

2.5 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah 

dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia sebagaimana telah diubah 

sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 dimana dimuat hal-hal 

mengenai pengenaan pajak penghasilan. 

 

2.5.1 Subjek Pajak dan Pengecualian Subjek Pajak 

Menurut pasal 2 ayat (1) UU nomor 17 tahun 2000, yang menjadi subjek 

pajak penghasilan adalah: 

a. Orang pribadi 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

c. Badan, dalam hal ini meliputi antara lain; Perseroan Terbatas, 

Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN dan BUMD 

dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, 

Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun 

dan bentuk usaha lainnya. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 
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Sementara berdasarkan asas subjektivitas yang sesuai dengan UU nomor 

17 tahun 2000 ini, maka subjek pajak terdiri dari dua (2) macam yaitu: 

1. Subjek pajak dalam negeri, dimana meliputi: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau 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 sau 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 suatu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

2. Subjek pajak luar negeri, dimana meliputi: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau 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. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal  di Indonesia atau 

berada ddi 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 

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui 

bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Subjek pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima 

atau memperoleh penghasilan. Sedangkan Subjek pajak luar negeri sekaligus 

menjadi Wajib Pajak, sehubung dengan penghasilan yang diterima dari sumber 

penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah 

memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 



21 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi 
Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System Pajak Penghasilan 

 

Menurut pasal 3 UU Nomor 17 tahun 2000, yang menjadi pengecualian 

subjek pajak atau seseorang dan badan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak 

meliputi: 

a. Badan perwakilan Negara asing; 

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

pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan 

kepada mereka yang bekerja pada mereka 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; 

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat; 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian 

pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran 

para anggota 

d. 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. 

 

2.5.2 Objek Pajak dan Pengecualian Objek Pajak 

 Dalam pasal 4 UU Nomor 17 tahun 2000 menyatakan bahwa yang 

menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. 
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 Penghasilan atau sumber mengalirnya kemampuan ekonomis kepada 

Wajib Pajak menurut UU Nomor 17 tahun 2000 meliputi: 

a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang 

ini. 

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan serta penghargaan. 

c. Laba usaha. 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk; 

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, 

Persekutuan atau Badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal; 

2) Keuntungan yang diperoleh Perseroan, Persekutuan dan badan 

lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu 

atau anggota; 

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan atau pengambil-alihan usaha; 

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus atau satu derajat, dan 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 

pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya. 

f. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan 

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

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi. 

h. Royalti. 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

k. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

l. Keuntungan karena pembebasan utang. 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali harta. 

n. Premi asuransi. 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usahanya atau pekerjaan 

bebas sepanjang iuran tersebut ditentukan berdasarkan volume kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas anggotanya. 

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

Sementara pengecualian dari objek pajak menurut pasal 4 ayat (3) UU 

Nomor 17 tahun 2000, yang sebenarnya juga merupakan tambahan kemampuan 

ekonomis meliputi antara lain: 

a. i. Bantuan sumbangan, termsuk zakat yang diterima oleh badan amil  

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan 

para penerima zakat yang berhak; 

ii. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus atau 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 pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

b. Warisan; 
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c. Penggantian atau imbalan sehubung dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau pemerintah 

d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung 

dengan asuransi kesehata, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa 

e. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari persekutuan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, firma, dan kongsi. 

 

2.5.3 Penghasilan Kena Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, selain mengatur mengenai 

subjek pajak dan pengecualiannya serta objek pajak dan pengecualiannya juga 

mengatur peraturan perhitungan Pajak Penghasilan. 

a) Penghasilan Kena Pajak (PKP). 

Dalam pasal 6 ayat (1) UUNomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa, 

besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap (BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto 

dikurangi; 

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, 

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan 

pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, 

gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, 

bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, 

premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak 

Penghasilan. 

2. Penyusutan atau pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud 

dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya 

lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. 
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3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan. 

4. Kerugian karena penjualan atau pengalian harta yang dimiliki 

untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. 

b) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2000, 

kemudian mengalami perubahan seperti pada table 2-1 berikut dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005: 

Tabel 2-1 
PTKP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

 
 Besarnya PTKP 

Sebelum 2005 2005 Mulai 2006 

Untuk diri WP 
Orang Pribadi 

Rp. 2.880.000 Rp. 12.000.000 Rp. 13.200.000 

Tambahan 
untuk WP 

kawin 
Rp. 1.440.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 

Tambahan istri 
bekerja 

Rp. 2.880.000 Rp. 12.000.000 Rp. 13.200.000 

Tambahan 
tanggungan 

(mak.3) 
Rp. 1.440.000 Rp. 1.200.000 Rp. 1.200.000 

 

2.5.4 Cara Menghitung Besarnya Penghasilan Kena Pajak 

Dalam Undang-undang Nomor17 Tahun 2000, pada pasal 16 sampai pasal 

19 mengatur mengenai cara menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Untuk 

menghitung Pajak Penghasilan terlebih dahulu dihitung besarnya Penghasilan 

Kena Pajak (PKP), kemudian atas PKP ini dikalikan tarif yang berlaku (PPh = 

PKP x Tarif). 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak diperoleh dengan cara mengurangkan 

jumlah biaya, beban atau pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan 

memelihara penghasilan terhadap penghasilan bruto. Sedangkan besarnya tarif 

pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 17 adalah: 
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Table 2-2 
Tarif Pajak Penghasilan WP OP Berdasarkan Pasal 17 UU No. 17 Thn. 2006 

 
Keterangan Tarif Pasal 17 

Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (Dua 
puluh lima juta rupiah) 

5%                                   

(lima persen) 

Diatas  Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima 
juta rupiah) s.d Rp. 50.000.000,00 (Lima 

puluh juta rupiah) 

10%                           

(Sepuluh persen) 

Diatas Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta 
rupiah) s.d Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta 

rupiah) 

15%                       

(Limabelas persen) 

Diatas Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta 
rupiah) s.d Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus 

juta Rupiah) 

25%                          
(Duapuluh lima persen) 

Diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta 
Rupiah) 

35%                           

(Tigapuluh lima persen) 

 

Contoh perhitungan pajak terutang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah: 

Penghasilan bruto setahun    :   Rp. 300.000.000,00 

PTKP (K/3)                                      :   Rp.   18.000.000,00 

Jumlah Penghasilan Kena Pajak  :   Rp. 282.000.000,00 

 

Maka Pajak Penghasilan Terutang :  

5% x   Rp.   25.000.000,00 :   Rp.     1.250.000,00 

10% x Rp.   25.000.000,00 :   Rp.     2.500.000,00 

15% x Rp.   50.000.000,00 :   Rp.     7.500.000,00 

25% x Rp. 100.000.000,00 :   Rp.   25.000.000,00 

35% x Rp.   82.000.000,00 :   Rp.   28.700.000,00   (+) 

   Rp.   64.950.000,00  
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2.6 Sistem Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Serta 

Sanksinya 

Mengenai waktu pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang sesuai 

dengan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 541/KMK.04/2000 yaitu: 

Table 2-3 
Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

 
 

 

 

Keterangan; BB : bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir 

 

2.6.1 Sistem Pembayaran Pajak Penghasilan 

Pasal 20 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa; 

“Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak 
dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan melalui 
pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta 
pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri.” 

Jadi ada dua (2) system pembayaran Pajak Penghasilan, yaitu; 

a) Pembayaran Pajak Penghasilan selama tahun berjalan 

Yaitu merupakan angsuran PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

(PPh pasal 25) serta pembayaran PPh melalui pemotongan oleh pihak 

lain yang dikenal dengan istilah withholding tax (meliputi; PPh pasal 

21, PPh 22 dan PPh 23). 

b) Pembayaran setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.  

Dalam hal ini adalah PPh pasal 29 dimana jumlah pembayarannya 

adalah sebesar sisa PPh yang seharusnya dibayar berdasarkan hasil 

perhitungan total Pajak Penghasilan yang sebenarnya terutang 

dikurangi dengan total pembayaran PPh selama masa berjalan. 

No. Jenis Pajak 
Tanggal Jatuh Tempo 

Pembayaran Laporan 

1. PPh Pasal 21 10 BB 20 BB 

2. PPh Pasal 25 15 BB 20 BB 

3. PPh Pasal 23 & 26 10 BB 20 BB 
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Seperti yang kita ketahui, batas akhir pembayaran pajak yang disetor 

sendiri oleh Wajib Pajak yaitu paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwim 

berikutnya saat terutangnya pajak atau setelah masa pajak berakhir. Sementara 

sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 pasal 10, maka tempat yang 

ditunjuk sebagai tempat pembayaran kas negara (dalam hal ini pajak) adalah 

Kantor Pos, bank badan usaha milik negara, bank badan usaha milik daerah, dan 

tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

 

2.6.2 Pelaporan Pajak Penghasilan 

Disamping dilakukan penyetoran, kewajiban perpajakan lainnya adalah 

melaporkan pajak terutang yang telah dibayar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) 

atau laporan hasil pemungutan pajak. SPT sebagai sarana pelaporan pajak dibagi 2 

(dua) jenis yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Pelaporan masing-masing SPT 

tersebut memiliki batas waktu yang berbeda-beda. 

Adapun batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah sesuai 

pasal 9 Undang-undang KUP; 

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

akhir   Masa Pajak. 

b. Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah 

akhir tahun Pajak. 

 

2.6.3 Sanksi 

Dalam beberapa ketentuan diatas, baik yang diatur secara eksplisit maupun 

implisit, atas terjadinya keterlambatan melakukan kewajiban pajak, baik 

membayar maupun melaporkan SPT, terlambat memenuhi permintaan dokumen 

dan lain-lain akan mempunyai konsekuensi tersendiri. Konsekuensi yang timbul 

tersebut diberikan dalam bentuk sanksi perpajakan, baik yang berbentuk 

kuantitatif maupun kualitatif. 
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1) Sanksi kuantitatif 

Sanksi ini terdiri dari sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi 

bunga penagihan. Sanksi ini dikenakan terhadap keterlambatan 

membayar pajak dan melaporkan SPT Masa ataupun SPT Tahunan. 

Sanksi tersebut adalah: 

a. Terlambat menyetor pajak terutang 

Dikenai sanksi administrasi sesuai pasal 9 ayat (2a) UU KUP 

sebesar 2% per bulan dikalikan pajak terutang yang terlambat 

disetor. 

b. Terlambat melaporkan SPT 

   Dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai Pasal 7 ayat (1), 

yaitu: 

• Untuk SPT Masa, dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,00 

• Untuk SPT Tahunan, dikenai denda sebesar Rp. 100.000,00 

c. Terlambat menyetor produk Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, 

SKPBT, SKPLB, STP) 

Dikenai sanksi administrasi bunga penagihan sesuai pasa 19 ayat 

(1) UU KUP sebesar 2% per bulan dikalikan jumlah tagihan yang 

terlambat disetor. 

2) Sanksi kualitatif 

Keterlambatan dalam melakukan pemenuhan pajak, yaitu terlambat 

memberikan respon jawaban yang diminta oleh Petugas Pajak atau 

memberikan jawaban, namun sudah melampaui jangka waktunya, 

tidak akan diberikan sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi 

bunga penagihan. Namun dampak yang akan diterima akan jauh lebih 

besar dan dalam kondisi tertentu, juga akan menyangkut kelangsungan 

hidup Wajib Pajak. Sanksi tersebut biasanya diberikan dalam bentuk 

surat teguran, surat peringatan lanjutan atau gugurnya hak untuk 

melakukan prosedur lanjutan. 
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a) Terlambat memberikan respon/tanggapan/jawaban kepada kantor 

pajak. Dalam hal surat yang diberikan oleh kantor pajak berupa 

surat peminjaman buku atau surat tanggapan, surat sanggahan, 

maka sanksi yang diberikan adalah surat teguran, Surat Peringatan 

(SP) I atau Surat Peringatan II atau surat sejenis yang jangka 

waktunya biasanya akan jauh lebih singkat dari surat yang pertama 

diberikan. Terbitnya Surat Teguran, SP I dan SP II tersebut sedikit 

banyak akan mendorong aparat pajak untuk berfikir bahwa Wajib 

Pajak tidak kooperatif. Akibatnya, aparat pajak dapat 

menggunakan norma perhitungan atau penetapan pajak secara 

jabatan kepada Wajib Pajak. 

b) Terlambat mengajukan keberatan. Jika Wajib Pajak terlambat 

mengajukan permohonan keberatan atau keberatan ditunjukan 

dalam jangka waktu yang sudah melampaui batas waktu 3 (tiga) 

bulan, kecuali berada diluar kekuasaan Wajib Pajak, maka proses 

keberatan selanjutnya tidak dapat diterima atau hak Wajib Pajak 

untuk mengajukan keberatan gugur secara administrasi. 

c) Terlambat mengajukan banding, Proses banding selanjutnya tidak 

dapat diterima atau hak untuk mengajukan banding gugur secara 

administrasi. 
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Table 2-4 

Batas Waktu Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak 

 

No. Uraian 
Jangka 
Waktu 

Tanggal 
Mulai 

Tanggal 
Berakhir Sanksi/Konseuensi 

1 

 

Penyetoran 
Pajak 

Bervariasi 
Sejak tanggal 

1 bulan 
takwim 

Sampai dengan 
batas akhir sesuai 

dengan pasal 9 
ayat 1 UU KUP 

jo KMK No. 541/ 
KMK.04/2000 

Sanksi 2% per bulan 
sesuai dengan bulan 

keterlambatan 

2 
Pelaporan 

SPT 
Bervariasi 

Sejak tanggal 
1 bulan 
takwim 

Sesuai dengan 
batas akhir yang 
termasuk dalam 
SKP tersebut 

SPT Masa sebesar Rp. 
50.000,00 dan SPT 

Tahunan sebesar Rp. 
100.00,00 pasal 9 ayat 

1 UU KUP 

3 
Surat 

Ketetapan 
Pajak (SKP) 

1 bulan 
Sesuai dengan 
tanggal SKP 

Sesuai dengan 
batas akhir yang 
tercantum dalam 

SKP tersebut 

Terdapat sanksi bunga 
penagihan: 2% x bulan 
keterlambatan (ps. 19 

ayat 1 UU KUP) 

4 Keberatan 3 bulan 
Sejak tanggal 

SKP 
3 bulan sejak 
tanggal SKP 

Tidak dapat diproses 
lebih lanjut/keberatan 
tidak dapat diterima 

5 Banding 3 bulan 

Sejak tanggal 
diterimanya 
keputusan 
penolakan 
keberatan 

3 bulan sejak 
tanggal 

diterimanya 
keputusan 
penolakan 

keberatan (ps. 27 
ayat 3 UU KUP) 

Tidak dapat diproses 
lebih lanjut/keberatan 
tidak dapat diterima 

6 Gugatan 14 hari 

Sejak 
keputusan 
(terhadap 

pelaksanaan 
pajak) yang 

digugat 

14 hari setelah 
keputusan yang 
digugat (ps 40 
ayat 2 UU PP) 

Tidak dapat 
diproses/hak gugatan 

penanggung pajak 
dinyatakan gugur 

  30 hari 

Sejak 
keputusan 
(terhadap 

pelaksanaan 
penagihan 

pajak) yang 
digugat 

30 hari sejak 
keputusan yang 
digugat (ps. 40 
ayat 3 UU PP) 

 

 


