
14 
 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Pengertian Pajak  

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara 

berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa 

mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Secara rinci terdapat beberapa 

pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli yang ternyata mempunyai 

maksud yang sama, antara lain:  

1.Menurut Andriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo  dalam buku 

“Pengantar Ilmu Pajak”(1991:2) yang dikutip dari Waluyo (2002:4) menyatakan 

bahwa 

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan terhutang 
oleh  yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapatkan prestasi  kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang 
gunanya adalah untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan dengan tugas negara untuk  menyelenggarakan 
pemerintahan”.  

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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3.  Menurut Soemitro dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan pajak 

Pendapatan(1990:5) yang dikutip dari Waluyo (2002:5) menyatakan:  

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

 Dari pengertian-pengertian tersebutu dapat disimpulkan bahwa cirri-ciri yang 

melekat pada pengertian pajak adalah: 

1.  Iuran dari rakyat kepada negara.  

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukanbarang).  

2.  Berdasarkan undang-undang.  

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan 

pelaksanaannya.  

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

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah.  

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

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

 

B. Fungsi Pajak  

Sudah menjadi kondisi umum di berbagai negara bahwa pajak digunakan sebagai 

sumber penerimaan bagi anggaran negara, ditambah penerimaan dari sektor 

lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi penerimaan pada masing-masing 

negara tersebut.  
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Dari pengertian pajak yang telah disampaikan pada sub bab diatas, secara teoritis 

dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan 

negara dan masyarakat, yaitu:  

 1.  Fungsi Budgeter  

Bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara bagi APBN untuk membiayai 

tugas-tugas negara. Hal tersebut dapat terlihat dalam struktur penerimaan dalam 

APBN yang terdiri dari dua pos pokok, yaitu penerimaan negara dan hibah. Pos 

penerimaan negara atau penerimaan dalam negeri, sumbernya diperoleh dari: 

penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, 

Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak lainnya, serta penerimaan bukan 

pajak.  

 
2.  Fungsi Regulerend  

Pajak mempunyai fungsi regulerend, yang berarti ikut serta dalam proses 

kebijakan nasional dalam berbagai aspek kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. 

Misalnya untuk membangun atau mengembangkan suatu kawasan tertentu, bisa 

saja dibutuhkan insentif di bidang perpajakan, sehingga investor mau 

mengucurkan investasinya disana. Atau untuk mendorong kegiatan ekspor, 

diberikan kemudahan dan keringanan pajak, sehingga mendorong dunia usaha 

melakukan ekspor. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, bisa dinaikkan 

besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Maka masyarakat yang 

penghasilannya dibawah PTKP, tidak dikenakan pajak. Inilah beberapa contoh 

fungsi regulerend pajak, yaitu untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam 

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.  
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3.  Fungsi Distribusi  

Suatu hal mendasar yang terkadang luput dari pandangan masyarakat adalah 

adanya fungsi distribusi dari pajak, baik secara teritorial, maupun berdasarkan 

segmentasi atau kelompok masyarakat. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai 

penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat 

tersebut atau diwilayah sekitarnya, atau oleh kelompoknya, melainkan oleh 

seluruh masyarakat tanpa terkecuali.  Ketika seseorang yang tinggal di Jakarta 

membayar pajak, maka hasilnya tidak hanya dinikmati oleh dirinya atau 

masyarakat disekitarnya saja, melainkan melalui pos pengeluaran dalam APBN, 

pembayaran tersebut akan dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh 

Indonesia.  

 
4.  Fungsi Demokrasi  

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu 

perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari 

masyarakat, yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam 

bentuk undang-undang perpajakan. Hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan 

amandemennya, yakni pada pada pasal 23 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pajak 

untuk keperluan negara disusun berdasarkan undang-undang. Pada akhirnya, 

pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui 

penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.  

 

 

 



18 
 

C. Syarat Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2001:2) berpendapat agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan dan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat 

sebagai berikut :  

1.  Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).  

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 

pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya 

mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing- masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan 

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam 

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.  

2.  Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).  

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negaranya maupun warganya.  

3.  Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).  

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 

perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.  

4.  Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).  

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga 

lebih rendah dari hasil pemungutannya.  

5.  Sistem pemungutan pajak harus sederhana.   

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  
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D. Pembagian Pajak 

1. Menurut Golongan  

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan   

kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang 

bersangkutan. Sebagai contoh : Pajak penghasilan 

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Dalam 

PPN ketika seorang agen membeli sebuah produk dari produsen dimana dalam 

transaksi pembelian tersebut agen tersebut juga dipungut PPN sebesar 10 % dari 

harga jual produk dan ketika agen tersebut menjual produk tersebut ke konsumen 

akhir maka agen tersebut juga memungut PPN sebesar 10 % dari harga jual 

produk, dari ilustrasi ini terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran pajak atau tax 

shifting dimana PPN sebesar 10 % yang dibebankan oleh produsen kepada agen 

telah dilimpahkan lagi kepada konsumen akhir.  

 
2. Menurut Sifatnya 

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan 

pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip : 

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

 Contohnya : Pajak Penghasilan 

b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 
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Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang  

Mewah. 

3. Menurut Pemungutnya 

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya : Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang 

Mewah, Pajak Bumi dan bangunan dan Bea Materai 

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk mebiayai rumah tangga daerah. Contohnya : pajak 

reklame, pajak hiburan dan lain-lain. 

 

E. Tata Cara Pemungutan Pajak  

 
 Tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 stelsel :  

a. Stelsel Nyata  

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

pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun. Pengenaan pajak didasarkan 

kepada 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 pajak yang dikenakan lebih 

realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode 

(setelah penghasilah riil diketahui). 

 

 

 



21 
 

b. Stelsel Anggapan  

 Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-

undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak 

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

dibayar selam tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada 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 anggapan yakni 

pada awal tahun besarnya pajak disesuaikan dengan sebenarnya. Stelsel ini 

merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. 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. Asas Pemungutan Pajak  

1. Asas Menurut Falsafah Hukum 

Hukum pajak harus mendasarkan pada keadilan. Selanjutnya keadilan inilah 

sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan kepada hak negara 

untuk memungut pajak muncul beberapa teori dasar yaitu Teori Asuransi, Teori 

Kepentingan, Teori Gaya Pikul, Teori Bakti, Teori Asas Daya Beli. 



22 
 

a) Teori Asuransi 

Dalam perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. Premi 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.  

b) Teori Kepentingan 

Pada teori kepentingan ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari 

masyarakat. Pembebanan ini harus didasarkan pada kepentingan setiap orang 

dalam tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya. Oleh karena 

itu, pengeluaran negara untuk melindunginya dibebankan kepada masyarakat. 

c) Teori Gaya Pikul 

Dimaksudkan 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. 

d) Teori Bakti 

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

bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, 

masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk 

membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Dengan demikian dasar hukum 

pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. 
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e) Teori Asas Daya Beli 

Dalam teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat 

yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan 

individu atau negara sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur. 

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 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. 

3. Asas Ekonomis 

Seperti pada uraian sebelumnya bahwa pajak mempunyai fungsi regular dan 

budgetair. Pada asas ekonomi ini lebih menekankan pada pemikiran bahwa negara 

menghendaki agar kehidupan ekonomi masyarakat terus meningkat. Untuk itu 

pemungutan pajak harus diupayakan tidak menghambat kelancaran ekonomi 

sehingga kehidupan ekonomi tidak terganggu. 

 

G. Sistem Pemungutan Pajak  

Sistem pemungutan pajak adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana pajak 

tersebut dipungut oleh negara. Pada periode ordonansi digunakan sistem official 

assessment, yakni jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam satu 

tahun pajak ditentukan sepenuhnya oleh aparat pajak. Dalam sistem ini 

keberhasilan pemungutan pajak sangat tergantung kepada kinerja dan integritas 

aparat pajak. 
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Dengan diberlakukannya sistem Menghitung Pajak Orang/Menghitung Pajak 

Sendiri pada tahun 1967, terjadi perubahan sistem pemungutan pajak. Dalam 

sistem ini pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya dengan pendekatan official 

assessment, karena wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung pajak 

yang harus dibayar dalam tahun berjalan.  Undang-undang perpajakan hasil 

reformasi perpajakan 1983 mengubah pendekatan pemungutan pajak menjadi 

sistem self assessment, yaitu wajib pajak diberikan tanggung jawab dan kewajiban 

untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak-pajak yang menjadi 

kewajibannya.   

 
Menurut Suandy (2000:95) bahwa pada dasarnya terdapat 3  sistem pemungutan  

pajak yang berlaku, yaitu:  

 
1. Official assessment system  

Adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau 

terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Jadi 

dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut 

sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.   

 
2. Self assessment system  

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, 

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. 

Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk 

mengetahui kepatuhan wajib pajak. Untuk mensukseskan sistem ini dibutuhkan 

beberapa prasyarat dari wajib pajak, antara lain:  
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a.  Kesadaran wajib pajak (Tax consciousness).  

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan 

kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan 

melaporkan jumlah pajak terutangnya.  

b.  Kejujuran wajib pajak.  

Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan 

sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini 

karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, 

menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.  

 c.  Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (Tax mindedness).  

Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban 

perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang 

tinggi dalam membayar pajak terutangnya.  

d.  Kedisiplinan wajib pajak (Tax discipline).  

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya dilakukan dengan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku.   

 
3. Withholding system  

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak 

ketiga untuk menghitung dan memotong pajak terutang. Pihak ketiga yang 

dimaksud antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.  
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H. Sistem Self Assessment   

Menurut Harahap (2004:33), embrio sistem self assessment ini pada dasarnya 

sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1967 melalui undang-undang 

No.8 tahun 1967, Jo. PP 11 tahun 1967 tentang tata cara pemungutan pajak atas 

Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan, yang lebih dikenal 

dengan sistem Menghitung Pajak Sendiri/Menghitung Pajak Orang (MPS/MPO). 

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata sistem ini tidak membuahkan hasil 

yang diharapkan, bahkan penerimaan dari sektor pajak justru menurun. Dapat 

dikatakan bahwa pemungutan pajak dengan sistem MPS/MPO gagal, karena tidak 

didukung dengan sikap yang jujur dari Wajib Pajak serta pengawasan yang 

intensif dan akurat dari pihak pemerintah/administrasi pajak. Selain itu sanksi 

yang diterapkan juga tidak efektif dijalankan. 

 
Kegagalan sistem tersebut tidak menyurutkan optimisme aparat pajak untuk 

membangun sistem perpajakan modern dan menjadikan pemerintah dan berbagai 

kalangan mendukung konsep self assessment ini sebagai sesuatu yang wajar dan 

prospektif di masa depan sehingga secara konsepsional sistem self assessment 

yang digunakan sejak reformasi perpajakan 1983 sangat ideal bagi sistem 

perpajakan Indonesia. Disebut ideal karena sistem tersebut di berlakukan di 

lingkungan sosial yang ketika itu masih memiliki pengetahuan dan kesadaran 

perpajakan yang relatif rendah. Di lingkungan itu masih banyak masyarakat yang 

memandang pajak secara negatif, sehingga masyarakat berusaha untuk 

menghindarinya. Dalam rangka melaksanakan self assessment system ini 

diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari 

pelaksanaan sistem pemungutan ini.  
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Menurut Kesit (2001:191):   

“Berlakunya  sistem self assessment pemungutan pajak menuntut wajib 
pajak untuk lebih mandiri dalam pengelolaan administrasi perpajakannya. 
Hal ini merupakan bentuk refleksi dari azas pemungutan pajak yang dianut 
oleh pemerintah yaitu azas pelimpahan kepercayaan sepenuhnya kepada 
masyarakat”.   

 
Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi badan usaha sebagai 

wajib pajak . Konsekuensi yang ditimbulkan oleh self assessment system ini, 

badan usaha diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan 

meyetorkan pajaknya dilakukan sendiri oleh badan usaha tersebut. Sarana 

penghitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut antara lain:   

1. Surat Pemberitahuan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

2. Surat Setoran Pajak adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk 

melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara 

atau ke tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan.  

3. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.  

4. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang digunakan untuk 

menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar, atau pajak kurang bayar 

tambahan, atau pajak lebih bayar, dan pajak nihil.  

5. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan 

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam 

surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.  

6. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 

surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh 

pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.  

 

I. Tarif Pajak 

 
Dalam penghitungannya pajak yang terutang dikenakan 4 tarif, yaitu :  

1. Tarif pajak Proposional 

Yaitu tarif berupa presentase tetap terhadap jumlah berapa pun yang menjadi 

dasar pengenaan  pajak. Contoh dikenakan pajak pertambahan nilai 10% atas 

penyerahan Barang Kena Pajak. 

 
2. Tarif Pajak Progresif 

Yaitu tarif pajak yang presentasinya menjadi lebih besar apabila jumlah yang 

menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Misalnya Tarif Pajak Penghasilan 

yang berlaku di Indonesia, yaitu : 

• Sampai dengan Rp.25.000.000,00 tarifnya 10% 

• Diatas Rp.25.000.000,00 sampai dengan Rp.50.000.000,00 tarifnya 15 % 

• Diatas Rp.50.000.000,00 tarifnya 30% 

 
Memperhatikan kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi: 

a. Tarif Progresif Progresif 

Dalam hal ini kenaikan presentase pajak semakin besar 
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b. Tarif Progresif Tetap 

Kenaikan presentasenya tetap 

c. Tarif Progresif Degresif 

Kenaikan presentasenya semakin kecil 

 
3. Tarif Pajak Degresif 

Yaitu persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi 

dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 

 

J. Hapusnya Utang Pajak 

Apabila melihat timbulnya utang pajak bahwa pajak timbul karena surat ketetapan 

pajak (ajaran formal), ajaran ini diterapkan pada official assessment system . 

perbedaan dengan ajaran materiil bahwa utang pajak timbul karena undang-

undang. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system. 

Sedangkan hapusnya utang pajak disebabkan oleh : 

a. Kompensasi 

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan 

seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi 

terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan 

pembayaran pajak jumlah kelebihan pembayaran yang diterima wajib pajak  

sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak  lainnya yang 

terutang. 

b. Daluwarsa 

Diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan 

pajak, daluwarsa setelah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat 
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terhutangnnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau 

tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum 

kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan 

pajak tertangguh antara lain apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat 

Paksa. 

c. Pembebasan 

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena 

ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok 

pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. 

d. Penghapusan 

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi 

diberikannya karena keadaan wajib pajak misalnya keadaan keuangan wajib 

pajak . 

 

K. Pengertian-Pengertian Dalam Ketentuan Umum 

Mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. 

1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan 

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 

tertentu.  

Kewajiban Wajib Pajak:  

a. Mendaftarkan diri ke KPP untuk memperoleh NPWP.   

b. Mengambil sendiri SPT di tempat yang ditetapkan oleh DJP.   

c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.  
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d. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, 

lengkap, jelas,dan menandatanganinya.   

e. Wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang di kas negara melalui 

Kantor Pos dan atau Bank Persepsi.   

f. Wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.   

g. Dalam hal terjadi pemeriksaan pajak, wajib pajak wajib:  Memperlihatkan 

dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi 

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang 

diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang 

terutang pajak. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 

ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan. Memberikan keterangan yang diperlukan.  

h. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen 

serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban 

untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan 

oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.  

 
Hak-hak Wajib Pajak:  

a. Menerima tanda bukti pelaporan SPT.  

b. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.   

c. Membetulkan SPT yang telah disampaikan ke KPP.   

d. Mengajukan permohonan penundaan dan permohonan untuk mengangsur 

pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya 

e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.   



32 
 

f. Mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau salah hitung atau 

kekeliruan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).   

g. Mengajukan keberatan atas SKP dan memperoleh kepastian terbitnya 

keputusan atas surat keberatannya.   

h. Mengajukan banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan yang 

diterbitkan oleh DJP.   

i. Mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan 

sanksi perpajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau 

keliru.   

j. Memberikan kuasa khusus kepada orang lain yang dipercayainya untuk 

mewakilinya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.  

 

2) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan 

takwim kecuali ditetapkan lain oleh Mentri Keuangan. 

3) Tahun Pajak adalah jangka satu tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. 

4) Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak. 

5) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 

masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

6) Penangguhan Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab 

atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi 

kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. 
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L. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) 

1. Pengertian dan Fungsi NPWP 

Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) adalah suatu sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 

identitas Wajib Pajak.  

NPWP berfungsi : 

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

 
Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP (Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2007), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP ) adalah nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya.  

 
Dalam terminologi Pajak Penghasilan, seseorang atau badan yang telah memenuhi 

persyaratan subjektif dan objektif akan menjadi wajib pajak . Setiap wajib pajak 

yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif ini wajib mendaftarkan 

diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 

tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP ).  
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2.  Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal diajukan 

permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh : 

1.  Wajib pajak dan/atau ahli warisnya karena wajib pajak sudah tidak memenuhi 

persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan; 

2. Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian 

atau penggabungan usaha; 

3. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan 

menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; atau 

4. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di 

Indonesia; atau 

Penghapusan NPWP juga dilakukan jika dianggap perlu oleh Direktur Jenderal 

Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari wajib pajak yang 

sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan apabila utang pajak telah 

dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil 

pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin 

ditagih lagi antara lain karena: 
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1. Wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan 

warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat 

ditemukan; atau 

2. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan. 

Dasar Hukum : 

1. Pasal 2 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan  

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.03/2008 tentang Jangka Waktu 

Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan 

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 6 Pebruari 2008. 

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008, maka 

kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP adalah sebagai 

berikut : 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan 

pekerjaan bebas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling 

lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.  

2. Wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

paling lama 1 (satu) bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.  

3. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak 

melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai 

dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP), wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

paling lama pada akhir bulan berikutnya.  



36 
 

4. Wajib pajak orang pribadi selain dari yang disebutkan di atas dapat 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.  

Keuntungan NPWP: 

• NPWP sebagai identitas bagi wajib pajak 

• Untuk mempermudah kegiatan bisnis 

• Mempermudah dalam prospek perbankan 

• Mulai tahun 2009 bebas fiskal 

• Sebagai tanda sumbangsih bagi negara 

Kerugian tidak mempunyai NPWP: 

• Jika terjadi kelebihan bayar PPh PS 21 oleh perusahaan, tidak dapat di 

Restitusi. 

• Keluar Negri tidak bebas Fiskal 

• Tidak bisa membeli barang mewah  

• Tidak bisa jadi caleg 

• Kalau terjadi jual beli tanah tidak bisa. Karena berhubungan dengn PPh 

untuk urus balik nama. 

• Tidak bisa transaksi dibank (untuk meminjam uang) 

• Tidak bisa terima hadiah karena berhubungan denganPPh 

• Pajak terhutang ditambah 20% 

 

M.  Sunset Policy 

Sunset policy merupakan fasilitas penghapusan sanksi pajak penghasilan orang 

pribadi atau badan berupa bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang dapat 
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dinikmati oleh masyarakat baik yang belum memiliki NPWP maupun yang telah 

memiliki NPWP pada tanggal 1 januari 2008 (siaran pers Sunset policy; 2008) 

1. Dasar Hukum 

a. UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd UU Nomor 28 tahun 2007 

Pasal 37A ayat 1 : Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, 

yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar 

dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau 

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Pasal 37A ayat 2: Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling 

lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan 

penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar 

untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan 

tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan 

yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib 

Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 

c. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2008 stdd Peraturan Dirjen Pajak 

Nomor 30/PJ/2008 
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d. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 

e. Pengumuman Nomor PENG-01/PJ/2008 

2.  Konsep Dasar  

a. Fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga (ps 37 A) 

UU28/2007) 

b. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban 

perpajakkannya  

c. Bersifat khusus dan hanya berlaku dalam jangka waktu terbatas (tahun 

2008) 

d. Ketentuan umum tidak berlaku (ps 8 ayat 1), misal 

� Pembatasan jangka waktu 2 tahun pembetulan SPT PPh 

� Persyaratan belum dilakukan pemeriksaan. 

e. Konsep Self Assessment Penentuan tahun pajak yang dibetulkan atau 

disampaikan kepada wajib  

f. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh 

penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalan SPT tahunan  

g. Data atau informasi dalam SPT tahunan PPh dalam rangka sunset policy 

tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan. 

 
Kosep dasar mekanisme yaitu dengan penghapusan sanksi administrasi. 

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dilakukan tanpa menerbitkan surat 

tagihan pajak. 
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N. Hambatan Untuk Memperoleh Wajib Pajak 

Hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan  pajak yang dapat 

dikelompokkan menjadi :  

1.  Perlawanan pasif  

 Masyarakat  enggan  (pasif)  membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain  

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.  

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.  

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.  

2.   Perlawanan aktif  

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 

ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 

antara lain :  

a. Tax avoidance,  usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 

undang-undang.  

b. Tax evasion,  usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 

Undang-undang (menggelapkan pajak). 

Kendala-kendala lain yang dihadapi oleh DJP untuk mendapatkan data wajib 

pajak adalah :  

Tidak ada akses ke bank untuk mengetahui jumlah rekening milik wajib pajak ,  

sehingga sulit mengetahui jumlah penambahan kekayaan wajib pajak yang  

sebenarnya.  

1. Tidak ada akses ke laporan lalu lintas devisa.  

2. Tidak ada akses ke laporan money laundering.  

3. Tidak ada akses ke deposito.  
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4. Tidak ada akses ke pemegang kartu kredit.  

5. Tidak ada akses ke penerima kredit bank.  

6. Tidak ada akses antar departemen. 

 

P. Tinjauan Empiris 

Prasetyo (2004:30) menyatakan bahwa untuk mengkaji penerapan self assessment 

system pada Wajib Pajak Orang Pribadi, penulis menitikberatkan kelayakan 

penerapan sistem tersebut pada tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Heru (2006:26) mengkaji penerapan self assessment system pada pertambahan pajak 

pertambahan nilai terhadap pengusaha kena pajak. 

Pujiastuti (2006:25) mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi tahun 2005. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


