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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Landasan Konseptual 
 

1. Tinjauan Umum tentang Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak 

adalah: 

Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 
mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum.5 
 
Kemudian definisi pajak tersebut disempurnakan 

menjadi: 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat 
kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin 
dan surplus-nya digunakan untuk public saving yang 
merupakan sumber utama untuk membiayai public 
investment.6 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

(UU KUP) pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan pajak adalah: 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

                                                           
5 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 6, Buku I, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 1. 
6 Ibid. 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak 

adalah dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada 

kontraprestasi secara langsung, dipungut oleh pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah dan digunakan untuk pengeluaran 

pemerintah untuk membiayai public investment. 

 

b. Fungsi Pajak 

Terdapat 2 (dua) macam fungsi pajak, yaitu sebagai 

berikut:7 

1) Fungsi Budgetair disebut fungsi utama pajak, atau fungsi 

fiskal (fiscal function) suatu fungsi dalam mana pajak 

dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara 

optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi ini, 

pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai 

berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya. 

2) Fungsi Regulerend atau fungsi mengatur disebut juga 

fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak 

dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk 

                                                           
7 Drs. Safri Nurmantu, MSi, Pengantar Perpajakan: Edisi 3, (Jakarta: Granit, 2005), 30. 
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mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan, misalnya 

Pemerintah menentukan tujuan untuk 

memberantas/menghilangkan kebiasaan mabuk-mabukan 

dikalangan generasi muda. Disini pemerintah dapat 

menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan 

tersebut dengan cara memajaki harga minuman keras 

sedemikian rupa, sehingga tidak terjangkau lagi oleh 

sebagian besar generasi muda. Jika setelah harga minuman 

keras dipajaki dengan tarif pajak yang tinggi, dan 

penerimaan sektor ini berkurang drastis atau bahkan 

menjadi nihil maka ini merupakan pertanda bahwa 

pembeli minuman keras menjadi berkurang/hilang sama 

sekali. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah telah berhasil 

menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan 

dibidang sosial. 

 

c. Kedudukan Hukum Pajak 

R. Santoso Brotodiharjo memberikan pernyataan bahwa 

hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Hukum 

publik adalah hukum yang termasuk dalam bagian yang 

mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. 

Cara-cara untuk mengatur pemerintahan dalam hukum publik 
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seperti hukum tata negara, hukum pidana dan hukum 

administrasi negara. Hukum pajak termasuk di dalam bagian 

hukum administrasi negara. Akan tetapi bukan bermaksud 

hukum pajak tidak ada kaitannya dengan hukum lainnya seperti 

hukum perdata atau pidana.8 

R. Santoso Brotodiharjo juga mengatakan hukum pajak 

tidak dapat lepas dari hukum perdata. Dalam hukum perdata, 

hukum pajak mencari kemungkinan-kemungkinan dasar 

pemungutannya atas keadaan, kejadian atau perbuatan hukum 

yang terdapat dalam lingkungan perdata seperti harta, warisan, 

pendapatan, dan lain-lain. Yang termasuk dalam hukum perdata 

adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antar orang 

pribadi. Adanya kaitan antara hukum perdata dengan hukum 

pajak dapat terlihat dari istilah perdata yang digunakan di 

hukum pajak.9 

Selain berkaitan dengan hukum perdata, hukum pajak 

juga ada hubungan dengan hukum lain, yaitu pidana. Hukum 

pidana yang terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana) merupakan keseluruhan sistematis yang berlaku 

untuk peristiwa yang diuraikan di luar kitab ini. Hak untuk 

menyimpang dari peraturan yang tercantum dalam kitab tersebut 

                                                           
8 Siti Resmi, Op.Cit., 4. 
9 Ibid. 
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di Indonesia telah diperboleh oleh pembuat ordonansi sejak 16 

Mei 1927. 

 

d. Pembagian Hukum Pajak 

Seperti halnya pada bentuk hukum yang lain seperti 

hukum perdata, hukum pidana, maka hukum pajak dapat juga 

dibagi dalam 2 (dua), yaitu:10 

1) “Hukum Pajak Materiil adalah kaidah-kaidah atau 

ketentuan-ketentuan dari suatu peraturan perundang-

undangan pajak yang berkenaan dengan isi dari peraturan 

perudang-undangan yang bersangkutan. Hukum Pajak 

Material menerangkan tentang Subjek, Objek atau tarif 

pajak. Di samping itu juga menerangkan arti dari suatu 

istilah seperti arti penghasilan/barang kena pajak, bumi 

dan bangunan, dokumen, dan sebagainya. Contoh bentuk 

Hukum Pajak Materiil adalah UU PPh, UU PBB, UU PPN 

dan PPnBM. 

2) Hukum Pajak Formil adalah kaidah-kaidah atau ketentuan-

ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak 

yang berkenaan dengan cara bagaimana Hukum Pajak 

Materiil dilaksanakan. Contoh bentuk Hukum Pajak 

Formil adalah UU KUP, Undang-Undang Nomor 19 
                                                           
10 Dr. Suparnyo, SH. MS, Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas Cetakan 3, (Semarang: CV. Elangtuo 

Kinasih, 2012), 50-51. 
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Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa. Hukum Pajak Formil menerangkan tentang 

hak dan kewajiban wajib pajak, hak dan kewajiban fiskus, 

dan lain-lain.” 

 

e. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Siti Resmi, beberapa teori yang mendukung 

negara untuk melakukan pemungutan pajak dari rakyat, antara 

lain:11 

1) Teori Asuransi. Teori yang menyatakan bahwa negara 

bertugas untuk melindungi orang dan segala 

kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa 

dan juga harta bendanya. Seperti hal dalam perjanjian 

asuransi (pertanggungan), untuk melindungi orang dan 

kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. 

Dalam hal hubungan negara dengan rakyatnya, pajak 

dianggap sebagai premi yang sewaktu-waktu harus 

dibayar oleh masing-masing individu. Meskipun teori 

hanya sebagai dasar hukum untuk pemungutan pajak, 

namun terdapat ahli yang bertentangan. Beberapa ahli 

berpendapat membandingkan pajak dengan asuransi 

                                                           
11 Siti Resmi, Op.Cit., 5-6. 
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tidaklah tepat karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada 

penggantian secara langsung dari negara dan antara 

pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang diberikan oleh 

negara tidaklah terdapat hubungan langsung. 

2) “Teori Kepentingan. Teori ini memperhatikan pembagian 

beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. 

Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan 

masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah 

termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang beserta harta 

bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada 

mereka. 

3) Teori Gaya Pikul. Teori yang menyatakan bahwa dasar 

keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang 

diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu 

perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk 

kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus 

dipikul oleh orang yang menikmati perlindungan tersebut 

dalam bentuk pajak. Teori ini menekan pada asas keadilan, 

bahwa pajak sama beratnya untuk setiap orang. Pajak 

harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. Gaya pikul 

seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan 
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dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau 

pembelanjaan seseorang. 

4) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Pajak Bakti). Berlawanan 

dengan ketiga teori sebelumnya, teori ini tidak 

mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 

warganya, maka teori ini mendasarkan pada paham 

Organische Staatsleer. Paham ini mengajarkan bahwa 

karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak 

untuk memungut pajak. Orang-orang tidak berdiri sendiri, 

dengan tidak adanya persekutuan tidak akan ada individu. 

Oleh karena itu, persekutuan berhak atas satu dengan yang 

lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa suatu 

kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya 

terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak. 

5) Teori Asas Gaya Beli. Teori ini tidak mempermasalahkan 

asal mula negara memungut pajak melainkan hanya 

melihat pada efek dan memandang efek yang baik sebagai 

dasar keadilannya. Menurut teori ini, fungsi pemungutan 

pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya 

beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah 

tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke 

masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup 

masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu. 
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Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan 

kepentingan masyarakat yang dapat dianggap sebagai 

dasar keadilan pemungutan pajak.” 

 

f. Jenis Pajak 

Pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai 

berikut:12 

1) Menurut Golongan. Pajak digolongkan menjadi pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. Untuk menentukan 

apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau tidak 

langsung, yaitu dengan melihat 3 (tiga) unsur yang 

terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya, 

yaitu: penanggungjawab pajak adalah orang yang secara 

formal yuridis diharuskan melunasi pajak, penanggung 

pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih 

dahulu beban pajaknya dan pemikul pajak adalah orang 

yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Jika 

ketiga unsur tersebut dapat ditemukan pada seseorang 

maka pajaknya disebut pajak langsung sedangkan jika 

terpisah atau terdapat lebih dari satu orang maka pajak 

disebut pajak tidak langsung. 

                                                           
12 Dr. Suparnyo, SH. MS, Op.Cit., 37-38. 
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a) “Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan 

atau dialihkan kepada pihak lain, misalnya: Pajak 

Penghasilan. Ciri-ciri dari pajak langsung tersebut 

adalah sebagai berikut: (1) Dipungut secara 

periodik; (2) Mempunyai kohir/ Surat Ketetapan 

Pajak; (3) Merupakan pajak yang dipungut langsung 

kepada Wajib Pajak, sehingga ada 2 pihak yaitu 

Fiskus dan Wajib Pajak. 

b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada 

akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada 

pihak lain, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Ciri-ciri yang melekat pada jenis pajak tidak 

langsung ini adalah sebagai berikut: (1) Dipungut 

tidak secara periodik; (2) Tidak berkohir; (3) 

Pemungutan melalui pihak ketiga, sehingga ada tiga 

pihak yaitu Fiskus, Wajib Pungut (Wapu) dan Wajib 

Pajak.” 

2) Menurut Sifat. Pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua), 

yaitu: Pajak Pribadi (Subjektif) dan Pajak Kebendaan 

(Objektif). 

a) “Pajak Pribadi (pajak subjektif) yaitu pajak yang 

pemungutannya memperhatikan keadaan pribadi 
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Wajib Pajak (subjek pajak), misalnya Pajak 

Penghasilan dalam menentukan besar kecilnya utang 

pajak akan dilihat kondisi atau jumlah tanggungan 

Wajib Pajak. Keadaan tersebut untuk menentukan 

besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). 

b) Pajak Kebendaan (pajak objektif) yaitu pajak yang 

pemungutannya tanpa memperhatikan keadaan 

Wajib Pajak, yang dilihat hanya objek pajaknya saja, 

misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai, 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, dan lain-lain.” 

3) Menurut Kewenangan Pemungut. Jika dilihat dari sudut 

kewenangan memungutnya, maka pajak dapat dibedakan 

ke dalam 2 (dua), yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. 

a) “Pajak Pusat adalah pajak yang kewenangan 

memungutnya ada pada pemerintah pusat, misalnya: 

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-

lain. 

b) Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan 

memungutnya ada pada pemerintah daerah (Pajak 

Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota), misalnya 

untuk Pajak Provinsi adalah Pajak Kendaraan 
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Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 

dan lain-lain, sedangkan untuk Pajak Daerah 

Kabupaten/Kota adalah Pajak Reklame, Pajak Hotel 

dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, 

dan lain-lain.” 

 

g. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, 

asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak.13 

1) Stelsel Pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 

tiga stelsel, yaitu: 

a) Stelsel Nyata (Rill). Stelses ini menyatakan bahwa 

pengenaan pajak didasarkan pada objek yang 

sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya 

adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan 

pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang 

sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui. 

Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak 

didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya 

sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangannya 

adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode 

                                                           
13 Siti Resmi, Op.Cit., 8-11. 
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sehingga WP akan dibebani jumlah pembayaran 

pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada 

waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang 

memadai dan semua WP akan membayar pajak pada 

akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara 

makro akan berpengaruh. 

b) Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelses ini menyatakan 

bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu 

anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai 

contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga 

pajak terutang pada satu tahun dianggap sama 

dengan pajak terutang tahun sebelumnya. Dengan 

stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada 

tahun berjalan sudah ditetapkan atau diketahui pada 

awal yang bersangkutan. Kelebihannya adalah pajak 

dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus 

menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya 

pembayaran pajak dilakukan pada saat WP 

memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat 

diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan 
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keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan 

pajak menjadi tidak akurat. 

c) Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa 

pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi stelsel 

nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, 

besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung 

berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besar 

pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih 

besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, 

WP harus membayar kekurangan tersebut. 

sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih 

kecil daripada besar pajak menurut anggapan, 

kelebihan tersebut dapat dimintai kembali (restitusi) 

ataupun dikompensasikan pada tahun berikutnya 

setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang 

lain. 

2) Asas Pemungutan Pajak. Terdapat 3 (tiga) asas 

pemungutan pajak, yaitu: 

a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal). Asas ini 

menyatakan bahwa negara berhak mengenakan 

pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat 

tinggal diwilayahnya baik penghasilan yang berasal 
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dari dalam maupun luar negeri. Setiap WP yang 

berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah 

Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan 

pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya 

baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. 

b) Asas Sumber. Asas ini menyatakan bahwa negara 

berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal WP. Setiap orang yang memperoleh 

penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas 

penghasilan yang diperoleh. 

c) Asas Kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa 

pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan 

suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di 

Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang 

bukan berkebangsaan di Indonesia tetapi bertempat 

tinggal di Indonesia. 

3) Sistem Pemungutan Pajak. Dalam memungut pajak, 

terdapat 3 (tiga) sistem dalam pemungutan pajak yaitu, 

sebagai berikut: 

a) Official Assessment System. Sistem pemungutan 

pajak yang memberikan kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak 
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yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya 

berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan 

demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur 

perpajakan (peran dominan ada pada aparatur 

perpajakan). 

b) Self Assessment System. Sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang WP dalam menentukan 

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sessuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya 

berada di tangan WP. WP dianggap mampu 

menghitung pajak, mampu memahami undang-

undang perpajakan yang sedang berlaku dan 

mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari 

akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena 

itu, WP diberi kepercayaan untuk menghitung, 

membayar, melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang 
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terhutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada WP sendiri (peran dominan ada pada WP). 

c) Witholding Tax System. Sistem pemungutan pajak 

yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh WP sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai 

peraturan perundang-undangan perpajakan, 

keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk 

memotong dan memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan melalui sarana 

perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung 

pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 

h. Timbul dan Berakhirnya Utang Pajak 

Utang pajak timbul berkaitan dengan pembayaran 

pajak, memasukkan surat keberatan, menentukan saat dimulai 

dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa, menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan lain-lain serta 

menentukan besarnya sanksi adaministrasi dan denda lainnya. 
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Timbulnya utang pajak mempunyai dua ajaran yang mengatur 

(saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu: ajaran materiil yang 

menyatakan bahwa diberlakukannya undang-undang perpajakan 

menyebabkan timbulnya utang pajak. Dalam ajaran materiil ini, 

dikaitkan dengan penerapan self-assessment system telah 

konsisten karena seseorang akanberperan secara aktif 

menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Ajaran formil menyatakan bahwa timbulnya utang 

pajak dikarenakan dikeluarkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak) 

oleh pemerintah (fiskus). Dalam SKP, dapat diketahui apakah 

seseorang dikenakan pajak atau tidak, kapan jangka waktu 

pembayaran dan berapa jumlah pajak yang harus dibayar. 

Dikaitkan dengan penerapan official-assessment system, ajaran 

ini telah sesuai.14 

Tentang hapusnya utang pajak dalam hukum perdata 

dapat dijumpai dalam Pasal 1381 KUH Perdata (Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata). Pasal tersebut memberikan 10 

(sepuluh) cara tentang hapusnya utang dalam bidang perdata. 

Utang pajak akan berakhir atau terhapus jika terjadi:15 

1) Pembayaran. Pada umumnya pembayaran (lunas) utang 

akan menghapuskan utang. Ketentuan ini berlaku 
                                                           
14 Ibid., 12. 
15 Dr. Suparnyo, SH. MS, Op.Cit., 57-62. 
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sepenuhnya terhadap utang pajak. Utang pajak akan hapus 

apabila dibayar lunas, tetapi tidak setiap pembayaran lunas 

dapat menghapuskan utang pajak hanya pembayaran lunas 

dengan cara yang diterima baik atau diatur dalam bidang 

perpajakan (sesuai dengan ketentuan Undang-Undang) 

saja. Pembayaran yang dapat menghapuskan utang pajak 

adalah pembayaran lunas yang diterima baik oleh kantor 

Kas Negara, kantor pos dan giro maupun oleh bank-bank 

negara yang ditunjuk. 

2) Memperhitungkan utang atau kompensasi. Kompensasi 

atau memperhitungkan utang terjadi demi hukum bahkan 

mungkin terjadi diluar pengetahuan debitur. Utang pajak 

dengan sendirinya dapat dikompensasikan dengan 

pembayaran di muka atau kelebihan pembayaran pajak 

dari wajib pajak yang sama, tidak perlu menjadi syarat 

bahwa kelebihan pembayaran pajak harus terjadi dalam 

jenis pajak yang sama untuk kepentingan administrasi, 

kompensasi tersebut hanya dapat dilakukan atas 

permintaan wajib pajak dengan pemindah bukukan dan 

tidak terjadi dengan sendirinya demi hukum. Mengenai 

kompensasi, berikut diberikan ilustrasi: Vivi sebagai 

debitor dan Rita sebagai kreditor (Vivi mempunyai utang 

pada Rita) dan sebaliknya maka utang Vivi kepada Rita 
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dapat dikompensasikan dengan utang Rita kepada Vivi. 

Jika jumlahnya sama besar maka utang tersebut akan 

saling menutup sehingga utang tersebut hapus. Akan tetapi 

apabila utang Vivi lebih besar maka sisanya yang tidak 

dikompensasikan, tetap menjadi utang Vivi kepada Rita 

yang masih harus dibayar oleh Vivi kepada Rita, dan yang 

masih dapat ditagihkan oleh Rita kepada Vivi. 

3) Peniadaan utang atau pembebasan utang. Peniadaaan 

utang debitur artinya adalah kreditur membebaskan 

kreditur dari kewajibannya untuk membayar utangnya. 

Dalam hukum perdata apa yang menjadi sebab untuk 

peniadaan itu tidak menjadi masalah, misalnya; dapat 

terjadi karena suaminya meninggal, atau karena belas 

kasihan atau dapat juga sebagai hadiah. Dalam hukum 

pajak cara ini dapat diterapkan tetapi utang pajak hanya 

dapat ditiadakan karena sebab tertentu, misalnya karena 

sawah terkena bencana alam atau karena dasar 

penetapannya tidak benar. Dengan peniadaan utang ini 

maka perikatan pajak menjadi hapus, sehingga wajib pajak 

tidak lagi mempunyai kewajiban membayar utangnya. 

Pembebasan ini hanya dapat diberikan apabila subyek 

pajak setelah dikenakan pajak ternyata memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk 
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diberikan pembebasan. Peniadaaan utang ini tidak berlaku 

dengan sendirinya atau berlaku dengan sendirinya, tetapi 

harus ada perbuatan positif dari pihak negara (Ditjen 

Pajak) dan inipun sering harus didasarkan pada 

permintaan wajib pajak. 

4) Musnahnya barang yang terutang. Apabila objek yang 

menjadi tujuan pajak itu musnah atau hilang di luar 

perbuatan atau kesalahan para pihak, yang menyebabkan 

debitor tidak mampu untuk menyerahkan objek tersebut, 

maka perikatan itu hapus. Untuk hukum pajak, maka tidak 

dengan sendirinya perikatan (utang) pajak hapus jika 

objek pajak itu musnah, karena utang pajak tidak timbul 

dari perjanjian, melainkan timbul karena undang-undang. 

Oleh karena itu, hapusnya atau musnahnya objek yang 

telah dikenakan pajak tidak dengan sendirinya menghapus 

utang pajak atau kewajiban membayar jumlah uang dalam 

kas negara. 

5) Batal atau pembatalan. Perikatan yang dibuat oleh anak 

yang belum dewasa atau anak yang ada di bawah 

pengampuan adalah batal dengan sendirinya demi hukum. 

Perikatan yang terjadi berdasarkan kekerasan atau 

paksaan, atau penipuan dapat dinyatakan batal, sehingga 

para pihak dikembalikan lagi pada keadaan sebelum 
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perikatan. Utang pajak yang timbul karena Undang-

Undang berdasarkan ajaran materiil tidak akan batal 

dengan sendirinya demi hukum. Utang pajak yang terjadi 

dengan Surat Ketetapan Pajak menurut ajaran formal 

hanya akan hapus apabila Surat Ketetapan Pajak itu 

dibatalkan. 

6) Daluwarsa adalah hapusnya perikatan (hak untuk menagih 

utang atau kewajiban untuk membayar utang karena 

lampaunya jangka waktu tertentu), sesusi dengan apa yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang, menurut cara-cara 

yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam UU KUP 

tahun 2007 dalam Pasal 22 ayat (1) dinyatakan bahwa hak 

untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, 

denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa 

setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 

saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 

Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan. 
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i. Tarif Pajak 

Untuk menghitung utang pajak terdapat 2 (dua) unsur, 

yaitu: tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Jenis tarif pajak 

dibedakan menjadi:16 

1) Tarif Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang 

tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di 

Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. 

Pembayaran dengan cek atau bilyet giro berapa pun 

jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000,00 (enam 

ribu rupiah). 

2) Tarif Proporsional (Sebanding) adalah tarif berupa 

persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa 

pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar 

pengenaan pajak maka semakin besar pula jumlah pajak 

yang terutang dengan kenaikan secara proporsional. 

Contoh tarif proporsional di Indonesia adalah PPN, PPh 

Pasal 26, PPh Pasal 23, dan lain-lain. 

3) Tarif Progresif (Meningkat) adalah tarif berupa persentase 

tertentu yang semakin meningkat dengan semakin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif 

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: 

                                                           
16 Siti Resmi, Op.Cit., 14-16. 
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a) Tarif Progresif-Proporsional: tarif berupa persentese 

tertentu yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan 

persentase adalah tetap. Tarif ini pernah diterapkan 

di Indonesia untuk menghitung PPh diberlakukan 

sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994. 

b) Tarif Progresif-Progresif: tarif berupa persentase 

tertentu yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan 

persentase tersebut juga semakin meningkat. Tarif 

ini diterapkan di Indonesia untuk menghitung PPh 

diberlakukan sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 

2000. Mulai tahun 2001, tarif ini masih diberlakukan 

sampai akhir tahun 2008 tetapi hanya untuk WP 

badan dan bentuk usaha tetap (BUT). 

c) Tarif Progresif-Degresif: tarif berupa persentase 

tertentu yang semakin meningkat dengan 

meningkatnya dasar pengenaan pajak tetap kenaikan 

persentase tersebut semakin menurun. 

4) Tarif Degresif (Menurun) adalah tarif berupa persentase 

tertentu yang semakin menurun dengan semakin 

meningkatnya dasar pengenaan pajak. 
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j. Hambatan Pemungutan Pajak 

Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan menyatakan 

bahwa: “dalam usaha untuk memungut pajak terdapat 2 (dua) 

bentuk hambatan yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. 

Perlawanan pasif ditandai dengan masyarakat yang tidak ingin 

untuk membayar pajak, hal ini disebabkan oleh perkembangan 

intelektual dan moral, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit 

dipahami oleh masyarakat dan sistem kontrol tidak terlaksana 

dengan baik.Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan 

perbuatan yang secara langsung ditujukan oleh fiskus dengan 

tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara 

lain:”17 

1) Tax Avoidance, yaitu usaha meringankan beban pajak 

dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan 

pajak. Misalnya: memindahkan lokasi usaha atau domisili 

dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif 

pajaknya rendah. 

2) Tax Evasion, yaitu usaha meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan 

pajak). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan 

hukum (illegal) dan mencakup perbuatan sengaja tidak 

melaporkan objek pajak secara lengkap dan benar atau 

                                                           
17 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi, 2011), 8. 
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perbuatan melanggar hukum lainnya. Contoh Tax Evasion 

adalah menggelembungkan beban perusahaan dengan 

membebankan biaya fiktif. 

3) Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang 

telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal 

yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi 

proses penyitaan. 

 

k. Wajib Pajak 

Apabila subjek pajak telah memenuhi kewajiban 

perpajakan secara subjektif dan objektif maka disebut dengan 

WP. Pengertian WP terdapat dalam Pasal Pasal 1 angka 2 UU 

KUP yang berbunyi: 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
 
Berdasarkan pengertian diatas maka WP dibedakan 

menjadi 2 (dua), yaitu: orang pribadi atau badan. Badan yang 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KUP adalah: 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha 
milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
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sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 
 
Hak-hak WP menurut UU KUP adalah sebagai 

berikut:18 

1) “Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa. 

2) Mengajukan surat keberatan dan banding bagi WP dengan 

kriteria tertentu. 

3) Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan 

PPh untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan 

cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

4) Membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP 

belum melakukan tindakan pemeriksaan. 

5) Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak. 

6) Mengajukan keberatan kepada DJP atas suatu: Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, 

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau pemotongan atau 

                                                           
18 Siti Resmi, Op.Cit., 23-24. 
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pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

7) Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan 

pajak atas Surat Keputusan Keberatan. 

8) Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

9) Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak dalam hal WP 

menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pajak 

Penghasilan, yang mengakibatkan pajak yang masih harus 

dibayar menjadi lebih besar.” 

Kewajiban WP menurut UU KUP adalah sebagai 

berikut:19 

1) “Mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

WP dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan 

objektif. 

2) Melaporkan usahanya pada kantor DJP yang wilayah 

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 

                                                           
19 Ibid., 22-23. 

Pebriyanti, Analisa Perbandingan Dan Dampak Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan 
PT Anugerah Manajemen Abadi, 2018 
UIB Repository©2018



38 

Universitas Internasional Batam 
 

pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk 

dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

3) Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam 

bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka 

Arab, satuan mata uang Rupiah serta menandatangani dan 

menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar 

atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh 

DJP. 

4) Menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan 

menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang 

diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). 

5) Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan 

menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kas negara 

melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau 

berdasarkan PMK. 

6) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak 

menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. 

7) Menyelenggarakan pembukuan bagi WP orang pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan 

WP badan, dan melakukan pencatatan bagi WP orang 
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pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas. 

8) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 

diperoleh. 

9) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna 

kelancaran pemeriksaan. 

10) Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila 

diperiksa.” 

 

l. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Pasal 1 angka 11 UU KUP menjelaskan bahwa: 

“Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib 
Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan.” 
 
WP dapat melakukan pembetulan terhadap SPT yang 

dilapor sesuai dalam Pasal 8 UU KUP yang berbunyi: 

(1) “Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan 

Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur 

Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. 
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(1a)  “Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyatakan rugi atau lebih bayar, 

pembetulan Surat Pemberitahuan harus disampaikan 

paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan.” 

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat 

Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak 

menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 

bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung 

sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir 

sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2a) “Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat 

Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak 

menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per 

bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung 

sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal 

pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 

bulan.” 

(3) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi 

belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya 

ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran 

perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan 

penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 

mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut 

dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah 

pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi 

berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) 

dari jumlah pajak yang kurang dibayar. 

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan 

pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 

menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan 

kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan 

tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat 

Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan 

yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan: a. pajak-

pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau 

lebih kecil; b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan 

menjadi lebih kecil atau lebih besar; c. jumlah harta 

menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau d. jumlah modal 

menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses 

pemeriksaan tetap dilanjutkan. 

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari 

pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat 
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Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus 

dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri 

dimaksud disampaikan. 

(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan 

Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak 

menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan 

Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 

Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak 

sebelumnya atau beberapa Tahun Pajak sebelumnya, yang 

menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal 

yang telah dikompensasikan dalam Surat Pemberitahuan 

Tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka 

waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat ketetapan 

pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan 

Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan 

Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum 

melakukan tindakan pemeriksaan.” 

Menurut Mardiasmo, jenis SPT dapat diklarifikasi 

menjadi 2 (dua), yaitu:20 

1. Tinjau dari Bentuk 

                                                           
20 Mardiasmo, Op.Cit., 28. 
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a) SPT berbentuk formulir kertas; dan 

b) E-SPT 

2. Tinjau dari Waktu Pelaporan 

a) SPT Masa adalah surat yang oleh WP digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 

pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. 

b) SPT Tahunan adalah surat yang oleh WP digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran 

pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. 

Batas waktu penyampaian SPT telah ditentukan UU 

KUP Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi: 

“Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
adalah: 
a. “untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 

20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; 
b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

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

c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 
(empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.” 
 

 

2. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan 
 
a. Pengertian Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan (UU PPh) Pasal 1 yang berbunyi: 

“Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak 
atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 
tahun pajak.” 
 
Dalam penjelasan UU PPh menjelaskan, subjek pajak 

akan dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh 

penghasilan selama satu tahun pajak atau dikenakan dalam 

bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai 

atau berakhir dalam tahun pajak. tahun pajak yang dimaksud 

adalah “tahun takwim namun WP dapat menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun takwim sepanjang tahun 

buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.” 

 

b. Subjek Pajak 

Yang menjadi subjek pajak dalam UU PPh adalah 

diatur dalam Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2, yaitu: 

1) “Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat 

tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak 

pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli 

waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai 

subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan 

Pebriyanti, Analisa Perbandingan Dan Dampak Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan 
PT Anugerah Manajemen Abadi, 2018 
UIB Repository©2018



45 

Universitas Internasional Batam 
 

pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut 

tetap dapat dilaksanakan. 

3) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan 

usaha milik negara dan badan usaha milik daerah 

merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan 

bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan 

Pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya 

yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. 

Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, 

persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang 

mempunyai kepentingan yang sama. 
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4) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang 

dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat 

tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: a. tempat 

kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor 

perwakilan; d. gedung kantor; e. pabrik; f. bengkel; g. 

gudang; h. ruang untuk promosi dan penjualan; i. 

pertambangan dan penggalian sumber alam; j. wilayah 

kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k. perikanan, 

peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l. 

proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m. 

pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau 

orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; n. orang 

atau badan yang bertindak selaku agen yang 

kedudukannya tidak bebas; o. agen atau pegawai dari 

perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi 

asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan p. 
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komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang 

dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara 

transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha 

melalui internet. Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek 

pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan 

subjek pajak badan.” 

Pasal 2 ayat 2 UU PPh membedakan subjek pajak 

menjadi 2 (dua), yaitu: 

1) “Subjek pajak dalam negeri adalah:” 

a) “orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 

183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang 

dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di 

Indonesia; 

b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan 

pemerintah yang memenuhi kriteria: 1. 

pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 2. pembiayaannya bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 3. 
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penerimaannya dimasukkan dalam anggaran 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4. 

pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan 

fungsional negara; dan 

c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak.” 

2) “Subjek pajak luar negeri adalah:” 

a) “orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 (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; dan 

b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan 

di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan 
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usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia.” 

Dalam penjelasan UU PPh Pasal 2 ayat (2), perbedaan 

antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri adalah: 

1) “Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak atas penghasilan 

baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri 

dikenai pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari 

sumber penghasilan di Indonesia; 

2) Wajib Pajak dalam negeri dikenai pajak berdasarkan 

penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan Wajib 

Pajak luar negeri dikenai pajak berdasarkan penghasilan 

bruto dengan tarif pajak sepadan; dan 

3) Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana 

untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun 

pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui 

pemotongan pajak yang bersifat final.” 

Yang tidak termasuk subjek pajak dalam UU PPh 

adalah diatur dalam Pasal 3, yaitu: 

1) “kantor perwakilan negara asing; 
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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 di luar jabatan 

atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik; 

3) organisasi-organisasi internasional dengan syarat: 1. 

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan 2. 

tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan dari Indonesia selain 

memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota; 

4) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional 

sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan 

warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, 

kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia.” 

Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek 

pajak akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK). 
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c. Objek Pajak 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi 

objek pajak adalah: 

(1) “Yang menjadi objek pajak adalah 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 apa 

pun, termasuk:” 

a) “penggantian atau imbalan 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, dan 

penghargaan; 

c) laba usaha; 

d) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan 

harta termasuk: 1. keuntungan karena pengalihan 

harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan 

Pebriyanti, Analisa Perbandingan Dan Dampak Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan 
PT Anugerah Manajemen Abadi, 2018 
UIB Repository©2018



52 

Universitas Internasional Batam 
 

modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta 

kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang 

diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan 

lainnya; 3. keuntungan karena likuidasi, 

penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, 

pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun; 4. keuntungan 

karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan 

badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan 

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; dan 5. keuntungan karena penjualan 

atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan; 
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e) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah 

dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan 

pengembalian pajak; 

f) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan 

karena jaminan pengembalian utang; 

g) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

h) royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta; 

j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali 

sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah; 

l) keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n) premi asuransi; 

o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari 

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
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p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari 

penghasilan yang belum dikenakan pajak; 

q) penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan; dan 

s) surplus Bank Indonesia.” 

Selain penghasilan yang disebutkan di Pasal 4 ayat (1), 

terdapat juga penghasilan yang bersifat final yang diatur dalam 

Pasal 4 ayat (2), yaitu: 

(2) “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat 

final:” 

a) “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan 

lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan 

bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi 

kepada anggota koperasi orang pribadi; 

b) penghasilan berupa hadiah undian; 

c) penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas 

lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di 

bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan 

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal 

ventura; 
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d) penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa 

tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, 

usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau 

bangunan; dan 

e) penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.” 

Objek pajak yang dikecualikan yang terdapat dalam 

Pasal 4 ayat (3) adalah: 

1) “bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima 

oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang 

dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima 

oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah 

dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, 

yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Pemerintah; dan harta hibahan yang diterima 

oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
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Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-

pihak yang bersangkutan; 

2) warisan; 

3) harta termasuk setoran 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, 

kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib 

Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak 

yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed 

profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; 

5) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang 

pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi 

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 

bea siswa; 

6) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh 

perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, 

koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha 

milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha 
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yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia 

dengan syarat: 1. dividen berasal dari cadangan laba yang 

ditahan; dan 2. 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) dari 

jumlah modal yang disetor; 

7) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan 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, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak 

investasi kolektif; 

10) 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 badan pasangan usaha 
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tersebut: 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, 

menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-

sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 2. sahamnya tidak 

diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 

11) beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; 

12) sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau 

lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan 

dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah 

terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 

ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana 

kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan 

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 

(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 

13) bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak 

tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.” 
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d. Tarif Pajak 

Besaran tarif pajak untuk menghitung pajak terhutang 

wajib pajak berdasarkan UU PPh Pasal 17 terdapat 2 (dua), 

yaitu: 

1) Untuk wajib pajak orang pribadi, maka tarif pajak: 

 

Gambar 2.1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak 

Orang Pribadi, sumber: Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a. 

 

2) Untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap, maka 

tarif pajak: 

Bagi wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto 

sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah) dan penghasilan kena pajaknya kurang dari Rp. 
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4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) 

maka mendapatkan fasilitas tarif yaitu 50% (lima puluh 

persen) dari tarif yang berlaku. Untuk wajib pajak yang 

memiliki peredaran bruto lebih dari Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan 

penghasilan kena pajaknya lebih dari Rp. 

4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) 

maka tarif yang berlaku hanya 25% (dua puluh lima 

rupiah). 

 

3. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 
 
a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UU UMKM) Pasal 1 angka 1, 2 dan 3: 

(1) “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

(2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 
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bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini. 

(3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini.” 

 

b. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Berdasarkan Pasal 6 UU UMKM, yaitu: 

(1) “Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:” 

a) “memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” 

(2) “Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:” 
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a) “memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau 

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah).” 

(3) “Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:” 

a) “memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau 

b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp. 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).” 

(4) “Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf 

a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan 
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perkembangan perekonomian yang diatur dengan 

Peraturan Presiden.” 

 

B. Landasan Yuridis 
 

Pengaturan mengenai perpajakan di Indonesia dapat dilihat dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2009 (UU KUP). Selain itu, terdapat peraturan pelaksana sebagai 

penunjang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UU KUP. 

Landasan yuridis (landasan hukum) yang berhubungan dengan 

penelitian ini adalah, yakni: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Sumber hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 

amandemen keempat. Dalam UUD 1945 Pasal 23A telah mengatur 

kewajiban membayar pajak. Selain itu, dalam UUD 1945 telah tersirat 

landasan hukum perpajakan, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) tentang 

kesamaan kedudukan warga negara di muka hukum, dapat dikatakan, 

kewajiban membayar pajak oleh warga negara Indonesia merupakan 

wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Hak warga negara atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dapat tercukupi apabila setiap warga 
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negara mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Secara 

filosofis, kewajiban membayar pajak juga merupakan bentuk 

partisipasi warga negara kepada negaranya. Partisipasi ini bahkan 

setara dengan hak dan kewajiban warga negara yang lain yaitu ikut 

serta dalam upaya pembelaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 

27 ayat (3) UUD 1945. 

 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 

atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 

atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 
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Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu 

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-

21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan 

Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak 

Penghasilan oleh Pihak Lain 

8. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-421/PJ.03/2018 tentang 

Pedoman Terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau 

Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Dikenai PP 

Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu yang Digantikan dengan PP Nomor 23 

Tahun 2018 

 

C. Landasan Teoritis 
 
1. Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum) 

Para pen-studi hukum umumnya tahu bahwa pendekatan 

hukum zaman dahulu (klasik) cenderung bersifat ekstrim dan sempit, 

karena setiap pendekatan hanya menggunakan satu sudut pandang 

pendekataan, misalnya hukum normatif mengunakan pendekatan 

positivitik, hukum yang bersifat empiris hanya menggunakan sudut 
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pandang, sosologis, antropologis, psikologis dan lain-lain serta hokum 

yang bersifat etis hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Ahmad Ali21 dengan 

mengutip pendapat Gerald Turkel, menjelaskan bahwa terdapat tiga 

pendekatan konvensional yang dapat digunakan untuk mempelajari 

ilmu hukum, yakni; 

a) “Pendekatan moralitas, yang focal concern-nya landasan moral 

hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum 

dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral. 

b) Pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang focal 

concern-nya adalah independensi hukum dan validitas 

hukumnya adalah konsistensi internal hukum, dengan aturan-

aturan norma-norma dan asas-asas yang dimiliki hukum itu 

sendiri. 

c) Pendekatan sosiologis yang focal concern-nya hukum dan 

tindakan sosial, dimana validitas hukumnya adalah konsekuensi-

konsekuensi hukum bagi masyarakat.” 

                                                           
21 Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 

termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2009), 176. Selanjutnya beliau memberikan pendapatnya sendiri mengenai pendekatan 
terhadap hukum yang meliputi, pertama, Pendekatan filsufis untuk pendekatan nilai-nilai, 
termasuk nilai moralitas; kedua, pendekatan normatif untuk pendekatan yurisprodensi; ketiga, 
pendekatan empiris untuk pendekatan sosiologis. Khusus mengenai pendekatan sosiologi 
sejatinya hanya merupakan salah satu pendekatan empiris, karena pendekatan Empiris meliputi 
pendekatan sosiologis, antropologis, psikologis ekonomis, relegius dll. Lihat dan bandingkan 
dengan Ahmad Rifai, dalam Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam Perpektif Hukum Progresif, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 130. 
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Sehubungan dengan ketiga pendekatan di atas maka 

pendekatan pertama (filosofis) lebih fokus pada kajian hokum sebagai 

seperangkat nilai moral serta ide-ide yang abstrak, diantaranya kajian 

tentang moral dan keadilan. Pendekatan kedua (ilmu hukum normatif) 

lebih fokus pada pemahaman hukum sebagai suatu sistem yang utuh 

yang meliputi seperangkat asas-asas hukum, norma hukum dan aturan 

hukum sedangkan pendekatan ketiga (sosiologis/empiris) fokus pada 

hukum sebagai seperangkat realitas (reality), tindakan (action) dan 

perilaku (behavior). 

Perkembangan berikutnya lahirlah pemikiran hokum modern 

yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha 

mengkombinasikan ketiga pandangan klasik yaitu pandangan 

filosofis, normatif dan empiris menjadi satu pendekatan dengan 

masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan 

menjadi dasar pendekatan hukum Radbruch yang dikenal sebagai tiga 

nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian 

hukum (yuridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). 

Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan 

ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan 

sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap 

komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya 

ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat 
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selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan 

hukum.22 

Perbedaan antara ketiga norma23 di dalam masyarakat 

tersebut dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan-

perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, 

dan menurut Radbruch tatanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan 

hukum atau kesusilaan. Kebiasaan lebih menggambarkan posisi 

kebalikan dari kesusilaan, jika kebiasaan mutlak berpegangan pada 

kenyataan tingkah laku orang, maka kesusilaan justru berpegang pada 

ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Untuk itu tolak 

ukur penilaian terhadap tindakan yang diterima atau ditolak 

didasarkan pada idealisme manusia yakni insan kamil atau manusia 

sempurna. Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal 

(kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk 

memenuhi unsur ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan 

guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur 

sosiologis. Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya 

meginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya 

                                                           
22 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996, 13–17. Lihat juga Ahmad Ali yang 

menjelaskan bahwa Gustav Radbruch memahami hukum sebagai “ilmu kultur empiris dan 
normatif” dengan kata lain bahwa Radbruch mengkombinasikan dua pendekatan sekaligus 
yakni pendekatan normatif dan empiris. Bagi Radbruch ilmu hukum adalah pengetahuan 
tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun dari Tuhan. Berkaitan 
dengan ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil Radbruch juga mempunyai metode 
yang bersifat dualis, yang membedakan secara tajam memisahkan antara nilai (sollen) dan 
fakta (sein). Ahmad Ali, Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2009), 183. 

23 Ibid., 14 -16. 
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dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih 

membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian 

dalam hubungan mereka satu sama lain. 
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