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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pajak 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara 

dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari 

dalam negari berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 

berguna bagi kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak, banyak para 

ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang menurut 

Prof. Edwin R.A. Seligman dalam buku Essay in Taxation yang diterbitkan di 

Amerika menyatakan: “ Tax is compulsary contribution from the person, to the 

goverment to depray the expenses incurred in the common interest of all, without 

reference to special benefit conferred ”. Dari definisi diatas diterjemahkan bahwa 

adanya kontribusi seseorang yang ditujuakn kepada negara tanpa adanya manfaat 

yang ditujukan secara khusus kepada seseorang.1 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Menyatakan bahwa Pajak adalah 

gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat.2 Masyarakat adalah 

kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. 

Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan 

sendiri yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan  masyarakat.

                                                           
1 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Buku Satu, Edisi 5, (Jakarta:Salemba Empat, 2005), hlm. 2. 
2 Erly, Suandy. Hukum Pajak, Edisi 4, (Jakarta:Salemba Empat,2008), hlm.7. 

Hengky Gusman, Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap 
Wajib Pajak Orang Pribadi, 2014 
UIB Repository©2014



11 
 

 

Namun, individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah 

masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti 

kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan 

hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari 

individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup 

negara adalah untuk kelangsungan hidup alat-alat negara, administrasi negara, 

lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. 

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau 

dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu, Dua sumber itu merupakan 

sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan 

itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan 

pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. 

Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disana timbul pungutan pajak sehingga 

pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. 

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi 

sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi 

kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-

pengeluaran pembangunan, yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat 

yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak. 

Sedangkan dalam pandangan Dr. Soeparman Soemahamidjaja 

mendefinisikan pajak sebagai berikut: Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau 

barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna 
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menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahteraan umum.3 Penggunaan istilah iuran wajib dimaksudkan untuk memenuhi 

ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak. 

Dengan demikian perlu pula dihindari penggunaan istilah “paksaan”, terlebih lagi jika 

kewajiban tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Dalam 

pandangannya sudah cukuplah dengan mengatakan bahwa pajak merupakan “iuran 

wajib”. Dengan demikian tidak perlu diberi tambahan kata “yang dapat dipaksakan”. 

Ada salah satu ahli yang merupakan Guru Besar Hukum Pajak pada 

Universitas Amsterdam (Belanda), dan juga menjadi Pimpinan International Bureau 

of Fiscal Documentation di Amsterdam, bernama Prof. P.J.A. Adriani, 

mendefinisikan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan 

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari definisi beliau terlihat bahwa 

ruang lingkup pungutan pajak lebih luas daripada pajak. Beliau menekankan fungsi 

pajak selain keuangan pajak, masih mempunyai fungsi lain yang penting yakni fungsi 

mengatur. Apa yang didefinisikan beliau sebagai tidak mendapat prestasi kembali 

dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran 

itu. Prestasi dari negara berupa hak untuk menggunakan sarana dan prasarana umum, 

misalnya jalan dan jembatan, atau hak perlindungan atas keamanan dan ketertiban, 
                                                           
3 Y. Sri, Pudyatmoko. Pengantar Hukum Pajak, (Yogyakarta:ANDI, 2009), hlm.2. 
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tentara dan polisi, tentu saja akan diperoleh para pembayar pajak itu yaitu dengan 

menikmatnya fasilitas yang dibangun oleh para pemerintah. 

Dalam penerjemahan Black’s Law Dictionary, mengertikan “ A Tax is any 

contribution imposed by government upon individuals, for the use and service of the 

state” yakni pajak adalah iuran yang dikenakan oleh pemerintah atas individu-

individu, untuk penggunaan dan pelayanan negara.4 

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut dapat 

dikatakan adanya beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu sebagai berikut : 

1. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang ataupun peraturan 

pelaksanaannya; 

2. Terhadap pembayaran pajak tidak ada tegen prestasi yang dapat ditunjukkan 

secara langsung; 

3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah; 

4. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, 

baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat 

kelebihan maka sisanya digunakan untuk public investment; 

5. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat 

ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsu mengatur. 

 

                                                           
4 Black’s Law Dictionary, “What is Tax?” http://www.thelawdictionary.org/tax/ diunduh 23 Juni 2014. 
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B. Fungsi Pajak 

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi 

tertentu. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi Finansial (Budgetair) 

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk 

memasukkan dana sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak 

lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan 

ke dalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai 

penopang bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan. Fungsi semacam itulah 

kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sejak zaman 

purbakala.5 Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai 

penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat 

untuk dimasukkan ke dalam kas negara seperti tersebut diatas, pajak mempunyai 

fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk 

mengatur dan mengarahkan masyarakat ke arah yang dikehendaki pemerintah. Oleh 

karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan 

mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan 

                                                           
5 Chidir Ali, ASH. Hukum Pajak Elementer, (Bandung:PT. Eresco, 1993), hlm. 134. 
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pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang kala dari sisi penerimaan 

(fungsi budgeter) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang 

dipandang bersifat negatif, apabila fungsi regulerend yang dimaksudkan untuk 

menekan kegiatan itu dikedepankan, pemerintah justru dipandang berhasil apabila 

pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh adalah dikenakannya pajak yang lebih 

tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. 

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat 

dalam contoh sebagai berikut: 

a. Pemberian insentif pajak (misalnya tax holiday, penyusutan dipercepat) dalam 

rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi 

asing; 

b. Pengenaan pajak eskpor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dalam negeri; 

c. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-

produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri. 

C. Definisi Hukum Pajak 

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai 

pembayar pajak.6 

 

                                                           
6 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 25. 
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Didalam hukum pajak diatur mengenai:7 

1. Siapa yang menjadi subjek pajak dan Wajib Pajak 

2. Objek apa yang menjadi objek pajak 

3. Kewajiban Wajib Pajak terhadap Pemerintah 

4. Timbul dan hapusnya utang pajak 

5. Cara penagihan pajak 

6. Cara mengajukan keberatan dan banding. 

Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering 

disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa latin fiscal yang berarti 

kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud sekarang adalah kas 

negara. Sedangkan fiskus disamakan dengan pihak yang mengurus penerimaan 

negara atau disebut juga administrasi pajak. 

Hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur 

hubungan antara penguasa sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar 

pajak (Wajib Pajak). Namun, menurut Santoso Brotodiharjo, yang termasuk ke dalam 

hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif, 

sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif ini.8 

D. Asas-Asas dan Teori-Teori Pajak 

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas 

pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya sehingga terdapat keserasian 
                                                           
7 Erly Suandy, Hukum Pajak Edisi 4, (Jakarta:Salemba Empat, 2008),hlm. 17.  
8 Santoso Brotohardijo, Pengantar Hukum Pajak, (Bandung:PT. Eresco, 1995),hlm. 21. 
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pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yatu 

pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana 

dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of 

the Wealth of Nations menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan 

pada:9 

a. Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau 

ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. 

Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk 

pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang 

diminta. 

b. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 

Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, 

kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. 

c. Convenience 

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-

saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak 

memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut Pay as You Earn. 

                                                           
9 Waluyo,Perpajakan Indonesia Buku Satu Edisi 5, (Jakarta:Salemba Empat,2005), hlm. 13. 
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d. Economy 

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimun mungkin, demikian pula beban yang 

dipikul Wajib Pajak. 

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave dalam 

buku Public Finance in Theory and Practice terdapat dua macam asas keadilan 

pemungutan pajak, yaitu: 

a. Benefit Principle 

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar 

pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini 

disebut Revenue and Expenditure Approach. 

b. Ability Principle 

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib 

Pajak atas dasar kemampuan membayar. 

Asas pemungutan lainnya juga dikemukakan oleh John F. Due dalam buku 

Government Finance, An Economy Analisys yaitu, The Neutrality Principle yang 

bermakna bahwa pajak itu harus netral artinya tidak mempengaruhi pilihan 

masyarakat untuk mengonsumsi atau memproduksi barang. Asas pemungutan pajak 

dapat pula dibagi dalam: 

1. Asas Menurut Falsafah Hukum 
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Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan ini 

sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk 

memungut pajak, muncul beberapa teori dasar,yaitu: 

a. Teori Asuransi 

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi tersebut 

dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala 

kepentingannya, misalnya keselamatan atau keamanan harta bendanya. Teori asuransi 

ini menyamakan pembayaran premi dengan pembayaran pajak. Walaupun 

kenyataannya menyatakan dengan premi tersebut tidaklah tepat. 

Seperti Negara dalam melaksanakn tugasnya, mencakup pula tugas 

melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara 

disamakan dengan perusahaan asuransi, warga negara membayar pajak sebagai premi 

untuk mendapat perlindungan. 

b. Teori Kepentingan 

Pada teori kepentingan ini memerhatikan beban pajak yang harus dipungut 

dari masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang 

pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena itu, 

pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat. Jadi, makin 

banyak individu yang menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga 

pajaknya. 
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c. Teori Daya Pikul/Gaya Pikul 

Teori ini mengandung maksud bahwa dasar keadilan pemungutan pajak 

terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa 

perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu, kepentingan perlindungan, 

maka masyarakat akan membayar pajak menurut gaya pikul seseorang. 

Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai 

pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi oleh kebutuhan yang 

primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang 

kepada negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. 

Hak pertama manusia adalah hak untuk hidup, maka sebagai analisir yang pertama 

adalah minimun kehidupan (bestaans minimun)10. 

Teori daya pikul ini cocoknya diterapkan dalam Pajak Penghasilan, dimana 

Wajib Pajak baru dikenakan Pajak Penghasilan bila memperoleh penghasilan 

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

d. Teori Bakti 

Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini 

berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain 

pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban 

untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum 

pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. 

                                                           
10 Santosa Brotodihardjo, Pengantar Hukum Pajak, (Bandung:PT.Eresco, 1995),hlm. 24. 
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Kelemahan dari teori ini adalah negara bisa menjadi otoriter sehingga 

mengabaikan aspek keadilan dalam pemungutan pajak. 

2. Asas Yuridis 

Untuk menyatakan suatu keadilan. Hukum pajak harus memberikan jaminan 

hukum kepada negara atau warganya. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus 

didasarkan pada undang-undang. Landasan hukum pemungutan pajak di Indonesia 

adalah Pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa 

“ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur 

dengan Undang-Undang”. 

3. Asas Tempat Tinggal 

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat 

tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, 

yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri sesuai Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 

4. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan 

kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar 

pajak. 

5. Asas Sumber 

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang 

bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib pajak 
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menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakannya pajak di 

Indonesia tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

Berikut adalah teori kepatuhan pajak dalam hal melaporkan, menghitung, 

dan membayar pajak: 

1. Teori Resiko Menentang (Risk Aversion Theory) 

Teori standar tentang kepatuhan pajak pertama kali dikemukakan oleh 

Allingham and Sandmo (1972). Teori ini mengasumsikan sedemikian tingginya 

tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada 

individu bersedia membayar pajak secara sukarela (voluntary complience). Oleh 

karena itu, individu akan selalu menentang untuk membayar pajak. 

Guna menjelaskan teorinya tersebut Allingham and Sandmo merumuskan 

suatu model: 

D (declared income ) = D (I [pendapatan tetap], t [tarif pajak], p 

[probabilitas untuk diaudit] , f [penalty rate]) 

Berdasarkan model ini, individu diasumsikan memiliki pendapatan yang 

tetap (I) dan harus melaporkan pendapatannya ke pemerintah untuk menentukan 

besarnya pajak yang harus dibayarkannya. Declared income adalah tingkat 

pendapatan wajib pajak yang sedia untuk dilaporkan pada tingkat tarif pajak (t). 

Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi sebagai konsekuensinya 

individu akan dimungkinkan untuk diaudit dengan probabilitas (p) dengan 

denda/sanksi sebesar (f) yang harus dibayar untuk setiap pendapatan yang tidak 

dikenakan pajak. 
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Meskipun demikian, menurut Cowell and Gordon (1988) dalam 

perkembangannya juga terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak 

yakni menambahkan government expenditure (G). Adapun yang dimaksud G disini 

adalah refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh sebagai manfaat bagi 

seorang wajib pajak. Perbedaan teori Allingham and Sandmo dengan Cowell and 

Gordon dimana menyatakan bahwa government expenditure berbanding lurus dengan 

declared income. 

2. Teori Moral Pajak (Tax Moral Theory) 

Ahli yang mengemukakan teori ini bernama Frey (1997), memperkenalkan 

adanya moral pajak atau disebut juga motivasi intrinsik individu untuk bertindak, 

yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya. Teori ini 

dapat dipahami sebagai penjelasan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini 

seseorang mengapa membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi moral 

pajak seperti: 

a. Persepsi adanya kejujuran; 

b. Sikap membantu atau melayani dari aparat; 

c. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah; 

d. Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak; 

e. Sejumlah sifat-sifat individu lainnya. 

Moral pajak akan berbeda-beda di setiap negara karena negara memiliki 

budayanya masing-masing. Teori ini dengan pendekatan psikologi masyarakat, 
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berpandangan bahwa antara masyarakat dan pemerintah terdapat kontrak implisit 

yang  mana masyarakat menyadari bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban. 

Selanjutnya Frey and Feld (2002) menjelaskan bahwa wajib pajak akan 

mendapat respon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. 

Khususnya kesediaan moral wajib pajak untuk membayar pajak atau moral pajak 

akan meningkat manakala pejabat pajak menghargai dan menghormati mereka, dan 

kemudian berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa 

pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik. Sebaliknya 

manakala pejabat pajak menganggap wajib pajak semata-mata sebagai subjek yang 

harus dipaksa untuk membayar pajaknya, maka wajib pajak cenderung merespon 

dengan aktif untuk mencoba menghindar membayar pajak. Greetz and Wiede (1985) 

menyimpulkan bahwa moral pajak juga adalah etika yang mengukur seberapa jauh 

tingkat komitmen wajib pajak atau kewajiban pertanggungjawaban warga negara 

mematuhi aturan pajak. Oleh karena itu, apabila faktor komitmen ini hilang, maka 

tingkat etika pun ternodai. Oleh karena itu, menipisnya etika dapat dipersalahkan atas 

menurunnya tingkat kepatuhan pajak. 

E. Cara Pemungutan Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu: 

a. Stelsel nyata (riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah 
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pajak yang dikenakan lebih realitis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang 

terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar 

selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah 

pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel campuran. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian 

pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 

anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula, 

sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali. 

F. Perbedaan Pelaporan dan Pembayaran Pajak 

Perbedaannya terletak pada tata cara atau prosedur pada saat Wajib Pajak 

melakukan kewajibannya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak menggunakan SPT (Surat 

Pemberitahuan Tahunan) sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau 

pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme 
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pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, 

melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut 

yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. 

Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun 

aparat pajak. 

Sedangkan untuk pembayaran pajak dengan cara menggunakan Surat 

Setoran Pajak (SSP) melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi. SSP itu adalah 

formulir bukti pembayaran yang dikenal sebagai slip pada kantor Bank yang terdiri 

atas 5 rangkap kertas. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah 

untuk menerima pembayaran pajak. Sedangkan Kantor Pos Persepsi adalah kantor 

pos yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pembayaran pajak. SSP baru 

dianggap sah dari Bank Persepsi dan Kantor Pos Persepsi jika sudah tercantum NTPN 

(Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank) 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Peraturan Dirjen Pajak 148/PJ/2007. 

G. Definisi Pajak Penghasilan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 untuk ketiga 

kalinya diubah pada tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang 

diberlakukan per 1 Januari 2001 dan telah diubah keempat kalinya pada tahun 2008 

dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 yang diberlakukan per 1 Januari 

2009 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan 

perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah. 
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Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak. Subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (WP). 

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan oleh 

Direktur Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan 

yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi 

kewajiban subjektif dan objektif. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima 

penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kenak Pajak (PTKP) tidak wajib 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam 

bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 

tahun pajak. Tahun pajak dapat berupa tahun kalender atau tahun buku yang tidak 

sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 

bulan. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong 

Pajak, yaitu Pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, 

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar 

oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan 
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pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk 

tahun pajak yang bersangkutan. 

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain 

penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir 

tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dan atas Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai 

kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun. 

H. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Berdasarkan statusnya, Orang Pribadi sebagai subjek pajak penghasilan 

dapat dikelompokkan menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak 

Luar Negeri (WPLN). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 3 huruf a, Orang 

Pribadi (warga negara mana saja) dapat menjadi WPDN apabila dipenuhi salah satu 

kriteria dari  ketiga kriteria berikuti: 

1. Bertempat tinggal (domisili) di Indonesia; 

2. Berada (penduduk) di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) 

dalam masa 12 bulan, atau; 

3. Dalam suatu tahun pajak berada di dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal 

di Indonesia. 

Dari ketentuan tersebut nampak bahwa untuk menentukan status Wajib 

Pajak apakah WPDN atau WPLN dianut tiga kriteria, yaitu domisili (place of abode), 

presensi (residence), dan niat (intention). 
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Kriteria pertama merupakan tambahan (atas kriteria yang terdapat dalam 

pembaharuan perpajakan 1983) sejak Pembaruan perpajakan 1994 (yang sebetulnya 

telah ada dalam Ordonansi PPd 1994). Berbeda dengan kriteria keberadaan (yang  

lebih bersifat objektif kuantitatif dan mengikuti pertalian ekonomis), kriteria tempat 

tinggal (karena dapat bersifat objektif formal atau ekonomis) dan niat  (bersifat 

kualitatif) perlu mendapatkan petunjuk lebih lanjut tentang kejelasannya. Oleh karena 

itu Pasal 2 ayat 6 mengatur bahwa tempat tinggal Orang Pribadi ditentukan menurut 

keadaan yang sebenarnya. Untuk keperluan administratif, penentuan tersebut 

dikuasakan kepada Direktur Jenderal Pajak. 

Berdasarkan lokasi geografis, yang dikategorikan Wajib Pajak Dalam Negeri 

adalah Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 

berada di Indonsia 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. 

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Wajib Pajak Dalam Negeri 

adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Yang termasuk 

dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka 

yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. 

Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut 
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berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kedatangannya di 

Indonesia. 

Sedangkan yang dikategorikan Wajib Pajak Luar Negeri adalah orang 

pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih 

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 

Perbedaan yang penting antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak 

Luar Negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, antara lain:11 

a. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima 

atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak 

Luar Negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber 

penghasilan di Indonesia; 

b. Wajib Pajak Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto 

dengan tarif umum, sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak 

berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan; 

c. Wajib Pajak Dalam Negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, 

sedangkan Wajib Pajak Luar Negeri tidak wajib menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui 

pemotongan pajak yang bersifat final. 

Berdasarkan pada penerimaan penghasilan, yang menjadi subjek pajak 

penghasilan Pasal 21 adalah: 
                                                           
11 Ibid, hlm 60. 
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a. Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan 

suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, 

termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik 

negara dan badan usaha milik daerah. Pegawai dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu pegawai tetap dan pegawai lepas. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang 

bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah 

tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan 

pengawas yang secara teratur terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan 

secara langsung, sedangkan pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja 

pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang 

bekerja pada pemberi kerja. 

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

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk 

orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari 

Tua, atau Tunjangan Hari Tua. 

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

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya. 

d. Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, 

upah borongan, atau upah satuan. 

e. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. 
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I. Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar 

untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh 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 konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan,dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis kepada 

Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:12 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti 

gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, 

pengacara, dan sebagainya; 

2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; 

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak 

seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang 

tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya; 

4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya. 

Selain itu, yang dikategorikan sebagai objek penghasilan yang kena pajak 

sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan adalah sebagai berikut: 

                                                           
12 Ibid. Hlm 67. 
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1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima 

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

gratifikasii, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan 

lain dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008; 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

3. Laba usaha; 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; 

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

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

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

pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun; 

d. 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 
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e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam 

perusahaan pertambangan; 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan 

pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang; 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi; 

8. Royalti atau imbalan atas pengunaan hak; 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

14. Premi asuransi; 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau perkejaan bebas; 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan 

pajak; 
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17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah’ 

18. Imbalan bungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan 

19. Surplus Bank Indonesia. 

Setelah itu, objek penghasilan yang tidak kena pajak penghasilan sesuai 

dengan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan adalah sebagai berikut: 

1. a. 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 

b. 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 Keuangan, 

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

2. Warisan; 
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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 beasiswa; 

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

Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha 

yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 

b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 

memberikan dividen paling rendah 25% 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; 

Hengky Gusman, Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap 
Wajib Pajak Orang Pribadi, 2014 
UIB Repository©2014



37 
 

 

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 tersebut: 

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

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan; dan 

b. 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 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 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;dan 
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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. 

J. Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak 

yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan sebesar: 

a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk 

diri Wajib Pajak orang pribadi; 

b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 

Wajib Pajak yang kawin; 

c. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan 

d. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan 

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

(tiga) orang untuk setiap keluarga. 

Anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang 

menjadi tanggungan sepenunya, sebagai contoh orang tua, mertua, anak kandung atau 
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anak angkat. Pengertian anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya 

adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya 

hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. 

Sebagai contohnya adalah Wajib Pajak A mempunyai seorang isteri dengan 

tanggungan 4 (empat) orang anak. Apabila istrinya memperoleh penghasilan dari satu 

pemberi kerja yang sudah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pekerjaan 

tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau anggota keluarga lainnya, 

maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak A 

adalah sebesar: 

“ Rp 15.840.000,00 + Rp 1.320.000,00 + (3 x Rp 1.320.000,00) = Rp 

21.120.000,00 ” 

Untuk istrinya, pada saat pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh 

pemberi kerja, diberikan potongan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 

15.840.000,00. Apabila penghasilan istri harus digabung dengan penghasilan suami, 

maka besarnya potongan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan 

kepada Wajib Pajak A sebesar: 

“ Rp 21.120.000,00 + Rp 15.840.000,00 = Rp 36.960.000,00 ” 

Perhitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri ditentuakn menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak 

atau pada awal bagian tahun pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Misalnya, pada 

tanggal 1 Januari 2012 Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan 1 orang 
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anak. Apabila anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari 2012, maka besarnya 

Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun 

pajak 2012 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan 1 anak. 

K. Tarif Pajak Penghasilan 

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan yang diterapkan 

atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar 

Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut: 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen) 

di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

15%  (lima belas persen) 

di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

25%  (dua puluh lima persen) 

di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30%  (tiga puluh persen) 

Tabel 2.1 : Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 

Untuk mewujudkan fungsi distribusi pendapatan, tarif pajak penghasilan 

orang pribadi di Indonesia mengenakan tarif pajak progresif dimana masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Pengenaan tarif 
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pajak progresif ini sekaligus merupakan wujud dari teori daya pikul dimana pajak 

dibebankan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya. 

Tarif pajak penghasilan orang pribadi meningkat seiring dengan 

meningkatnya penghasilan. Prinsip yang mendasari pajak progresif adalah bahwa 

mereka yang memiliki kemampuan lebih (kaya) harus menanggung beban yang lebih 

besar dari total penerimaan pajak negara dari mereka yang kurang mampu. Jadi orang 

pribadi berpenghasilan rendah tidak hanya membayar pajak lebih sedikit, tetapi 

mereka membayar persentase yang lebih kecil dari pendapatan mereka dalam bentuk 

pajak. Dari berbagai jenis pajak, pajak penghasilan progresif inilah yang paling 

sejalan dengan tujuan meningkatkan kesetaraan pendapatan. 

Selain itu, tarif pajak progresif yang diterapkan dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 untuk pajak penghasilan orang pribadi adalah tarif pajak 

progresif degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentasenya semakin besar 

jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin 

kecil. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan 

perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif degresif dapat dibagi menjadi 

dua, yaitu tarif progresif degresif absolut dan tarif progresif degresif berlapisan. 

Dasar Pengenaan 
Pajak Tarif Pajak Peningkatan 

Tarif Jumlah Pajak 

Rp 10.000.000,- 

Rp 20.000.000,- 

Rp 30.000.000,- 

Rp 40.000.000,- 

s.d Rp 10.000.000 = 10% 

s.d Rp 20.000.000 = 25% 

s.d Rp 30.000.000 = 35% 

di atas Rp 30.000.000 = 40% 

- 

15% 

10% 

5% 

Rp 1.000.000 ( 10.000.000 x 10%) 

Rp 5.000.000 ( 20.000.000 x 25%) 

Rp 10.500.000 ( 30.000.000 x 35%) 

Rp 16.000.000 ( 40.000.000 x 40%) 

Tabel 2.2 : Contoh tarif pajak progresif degresif absolut 
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Dasar Pengenaan 
Pajak Tarif Pajak Peningkatan 

Tarif Jumlah Pajak 

Rp 10.000.000,- 

Rp 20.000.000,- 

 

Rp 30.000.000,- 

 

Rp 40.000.000,- 

 

s.d Rp 10.000.000 = 10% 

diatas Rp 10.000.000 s.d Rp 

20.000.000 = 25% 

diatas Rp 20.000.000 s.d Rp 

30.000.000 = 35% 

di atas Rp 30.000.000 = 40% 

- 

15% 

 

10% 

 

5% 

Rp 1.000.000 ( 10.000.000 x 10%) 

Rp 3.500.000 ( 10.000.000 x 10% + 

10.000.000 x 25%) 

Rp 7.000.000 ( 10.000.000 x 10% + 

10.000.000 x 25% + 10.000.000 x 35%) 

Rp 11.000.000 ( 10.000.000 x 10% + 

10.000.000 x 25% + 10.000.000 x 35% 

+ 10.000.000 x 40%) 

Tabel 2.3 : Contoh tarif pajak progresif degresif berlapisan 
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