
II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip – Prinsip Perpajakan

1. Definisi Pajak

Dari Wikipedia Indonesia, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa

secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna

menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan

umum. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak).

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH mengemukakan pengertian pajak bahwa, Pajak

adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace, Pajak

adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan

akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang

ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional,

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan

pemerintahan.



Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor

privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya

pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan

individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan

jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang

dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Ciri-ciri pajak antara lain :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan.

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi

individual oleh pemerintah..

3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai public

investment.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang bukan budgeter, yaitu mengatur.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, Adam Smith dalam bukunya

The Wealth of Nations menyebutkan dasar-dasar pemungutan pajak yang dikenal

dengan "The Four Maxims", prinsip pemungutan pajak tersebut yaitu :



a. Equality (prinsip keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus

sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh

bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Certainty (prinsip kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan

UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c. Convinience of Payment (prinsip kelayakan): pajak harus dipungut pada saat

yang tepat bagi wajib pakak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak

baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d. Economics of collection (prinsip efesien atau prinsip ekonomis): biaya

pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya

pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara,

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber

pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran

pembangunan.

Menurut Musgrave pajak mempunyai 3 fungsi, yaitu:

a. Fungsi Alokasi, yaitu merupakan usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan

kepada warga negaranya. Dalam menggunkan dana pada fungsi ini harus



dilakukan secara seimbang dan digunakan untuk pengadaan barang- barang dan

jasa-jasa publik.

b. Fungsi Distribusi, yaitu dengan dikenakan system pajak yang progresif,

diharapkan distribusi pendapatan dalam masyarakat merata.

c. Fungsi Stabilisasi, yaitu pajak sebagai salah satu variabel dari kebijakan fiskal bila

digunakan diharapkan efeknya dapat mengurangi pengangguran, menstabilkan

harga, mengatasi kelangkaan produksi, mengurangi tingkat inflasi dan sebagainya.

Marselina Djayasinga (2006) menyebutkan bahwa pajak mempunyai fungsi sebagai

berikut:

a. Fungsi penerimaan (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak

berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan

biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

b. Fungsi pengaturan (regulatory) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

c. Fungsi distribusi yaitu ketika pajak dikenakan dalam rangka pemerataan

pendapatan antar warga masyarakat.

3. Jenis-jenis Pajak

a. Berdasarkan Golongan,



 Pajak langsung adalah pajak yang beban akhirnya tak dapat digeser ke pihak

lain atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Contoh : PPh, PBB, dan

BPHTB.

 pajak tidak langsung adalah pajak yang oleh si penanggung dapat dilimpahkan

kepada orang lain, secara administratif pajak ini dipungut tidak dengan surat

ketetapan pajak dan tidak dipungut secara berkala. Contoh : PPN dan Bea

Materai.

Gambar 1. Ikhtisar Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Sumber: Suparmoko (1997)
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b. Berdasarkan Wewenang,

 Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

 Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

c. Berdasarkan Sifat,

 Pajak Subyektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan

pribadi wajib pajak, kemudian menetapkan objek pajaknya. Keadaan pribadi

wajib pajak dalam membayar pajak sangat mempengaruhi besarnya jumlah

pajak yang ditanggung. Contoh : PPh.

 Pajak Obyektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan kepada

objek pajaknya (benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang menyebabkan

utang pajak), kemudian ditetapkan subjeknya tanpa mempermasalahkan

apakah subjek tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau tidak. Contoh :

PPN dan PPnBM, PBB.

4. Tarif Pajak

Pajak dikenakan berdasarkan tarif. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar

pemungutan pajak. Pengenaan tarif pajak terdiri atas:

a. Tarif proporsional

Yaitu tarif pajak dengan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak. Pajak yang harus dibayar akan berubah sesuai dengan dasar

pengenaan pajak, sedangkan persentase tarif tetap sama.



b. Tarif  tetap

Berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif progresif

Prosentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

d.    Tarif regresif

yaitu tarif dengan persentase yang semakin menurun jika dasar pengenaan pajaknya

semakin besar. Tarif ini tidak dipakai dalam sistem perpajakan di Indonesia.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Selama ini dikenal tiga sistem pemungutan pajak, yaitu self assesment system,

official assesment system dan with holding system. Bagi pemerintah, self assessment

system lebih menguntungkan karena biaya pemungutannya relatif lebih kecil.

a. Self Assessment System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib

pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sekaligus

menyetorkannya ke Bank atau Pos dan Giro serta melaporkannya ke Kantor

Pelayanan Pajak (KPP).

b.Official Assessment System

Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk



menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

c. With Holding System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga ( pihak selain pemerintah dan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak

yang terutang.

6. Syarat Pemungutan Pajak

a. Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai

tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam

perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU. Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang

berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan

Undang-Undang",

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak harus

diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik

kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

d. Pemungutan pajak harus efesien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka

pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih

rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem

pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.



e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Bagaimana pajak dipungut akan sangat

menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan

memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai

sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk

meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

7. Teori dan Asas Pemungutan Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH (1993), ada beberapa teori yang mendasari

adanya pemungutan pajak, yaitu:

a. Teori asuransi, teori ini memandang bahwa negara mempunyai tugas untuk

melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwa

maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan

biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya

pembayaran premi.

b. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya

kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam

perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan

perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

Dalam memungut  pajak dari wajib pajak, negara menggunakan asas pemungutan

pajak. Asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Asas sumber: pajak dipungut tergantung kepada adanya sumber penghasilan di



suatu negara. Jika di suatu negara terdapat sumber penghasilan. Maka negara

tersebut memungut pajak tanpa melihat wajib pajak bertempat tinggal.

b. Asas Domisili: Pemungutan pajak tergantung pada negara tempat tinggal atau

domisili wajib pajak. Negara dimana seorang wajib pajak bertempat tinggal

adalah yang berhak memungut pajak atas segala penghasilan si wajib pajak yang

diperoleh dari mana pun.

c. Asas nasional: pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan atau

kewarganeg araan dari wajib pajak. Untuk menghindari pajak berganda (yaitu

seorang wajib pajak dikenakan pajak dari berbagai negara yang menggunakan

salah satu dari ketiga asas diatas) maka diadakan suatu perjanjian  perpajakan

(taxtreaty).

B.Tingkat Pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan

kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi tercermin

dalam Produk Domestik Regional Bruto. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat

dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode

ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa

akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor

produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan



berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan

penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat

pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh

pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi

memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya.

Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode

perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada

periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode

perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada

periode tersebut mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari

oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah

penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi

akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan

ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja,

hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan

selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak

barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha

menciptakan kemerataan ekonomi (economic stability) melalui retribusi pendapatan



(income redistribution) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan

ekonomi yang tinggi.

C.Tingkat Inflasi

1.Definisi Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara

umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua macam barang saja tidak

dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali kenaikan tersebut membawa dampak terhadap

kenaikan harga sebagian besar barang-barang lain. Kecenderungan untuk menaik

terus menerus berarti kenaikan harga selama satu musim atau selama satu periode

waktu saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, seperti misalnya kenaikan harga

menjelang hari raya. Kata kecenderungan pada definisi inflasi tersebut perlu

diperhatikan. Jika seandainya harga sebagian besar barang-barang ditentukan dan

diatur oleh pemerintah, maka harga-harga yang dicatat adalah harga resmi yang diatur

oleh pemerintah sehingga mungkin tidak menunjukkan kenaikan apapun, tapi

mungkin dalam kenyataannya harga yang terjadi di masyarakat cenderung untuk terus

naik.

2. Penggolongan Inflasi

Penggolongan inflasi menurut laju inflasi per tahun:

a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)

b. Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun)



c. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun)

d. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

Penggolongan atas dasar sebab terjadinya inflasi:

a. Demand pull inflation, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat

akan berbagai barang terlalu kuat dan permintaan masyarakat ini tidak diimbangi

dengan tersedianya barang yang disediakan oleh suatu perekonomian. Misalnya,

bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang,

bertambahnya permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau juga karena

bertambahnya investasi karena adanya kredit yang murah.

b. Cost push inflation, yaitu inflasi yang timbul karena adanya kenaikan biaya

produksi, misalnya karena adanya desakan serikat buruh untuk menaikkan tingkat

upah minimum bagi karyawan suatu pabrik, atau naiknya harga bahan bakar minyak.

Penggolongan inflasi berdasarkan darimana inflasi berasal:

a. Domestic inflation atau inflasi yang penyebabnya berasal dari dalam negeri.

Inflasi jenis ini timbul karena adanya faktor-faktor dari dalam negeri yang

menyebabkan terjadinya kenaikan harga, misalnya pemerintah menambah jumlah

uang yang beredar, adanya peperangan, bencana alam atau adanya kegagalan

panen yang menyebabkan kekurangan bahan makanan pokok.

b. Imported inflation atau inflasi yang penyebabnya berasal dari luar negeri. Inflasi

jenis ini timbul karena adanya kenaikan harga barang-barang di luar negeri dan

barang-barang tersebut diimpor ke dalam negeri.



3.  Dampak Inflasi terhadap Perekonomian

a. Inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif.

Pada masa inflasi, seseorang akan merasa lebih aman jika menginvestasikan

modalnya dalam bentuk pembelian rumah atau barang berharga lain daripada

melakukan investasi yang produktif. Kondisi ini tidak akan menaikkan investasi yang

akan berdampak terhadap pendapatan nasional.

b. Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi.

Dalam kondisi inflasi biasanya pemerintah akan menaikkan tingkat bunga untuk

mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Namun kenaikan tingkat

bunga tersebut akan menyebabkan investor enggan melakukan investasi karena bunga

pinjaman yang harus dibayarkan menjadi lebih tinggi. Pada kondisi ini, investor lebih

suka menyimpan dana di bank dan memperoleh pendapatan dari bunga tabungan.

c. Menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan

datang.

Pertumbuhan ekonomi tidak dapat lagi diramalkan dengan baik sehingga

menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian suatu negara.

d. Menimbulkan masalah neraca perdagangan

Inflasi akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah daripada barang

yang dihasilkan di dalam negeri, karena itu biasanya inflasi akan menyebabkan impor

berkembang lebih cepat daripada perkembangan ekspor.

4. Dampak Inflasi terhadap Individu dan Masyarakat



a. Memperburuk distribusi pendapatan

Pada masa inflasi, nilai harta-harta tetap seperti tanah atau bangunan mengalami

kenaikan yang lebih cepat daripada inflasi, sedangkan masyarakat berpendapatan

rendah yang biasanya tidak memiliki harta tetap tersebut akan mengalami

kemerosotan nilai pendapatan riilnya. Hal ini akan memperlebar ketidaksamaan

distribusi pendapatan.

b. Pendapatan riil merosot

Sebagian besar tenaga kerja memiliki pendapatan nominal yang nilainya tetap. Dalam

masa inflasi kenaikan harga barang-barang akan membuat pendapatan riil masyarakat

menjadi turun.

D. Reformasi pengawasan perpajakan

1. Definisi Reformasi.

Reformasi maknanya sangat luas, istilah reformasi sudah di pakai sejak dulu sekitar

tahun 1950 dan 1960an yang berasal kata dari reform yang artinya perubahan

institusional yang teratur dan berencana, yang di lakukan sesuai dengan tata aturan

rumah tangga lembaga atau badan yang bersangkuatan. Berbeda dengan revolusi

yang merupakan perubahan yang mendadak dan sampai ke sendi-sendinya, yang di

lakukan dengan tidak menepati tata aturan rumah tangga.

2. Reformasi Perpajakan

Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan



Reformasi perpajakan, yang meliputi :

1. Formulasi kebijakan dalam bentuk peraturan,

2. Pelaksanaan dari peraturan, umumnya diarahkan untuk dapat mencapai beberapa

sasaran. Beberapa sasaran reformasi perpajakan adalah, pertama, meningkatkan

kepatuhan pembayar pajak. Kedua, melaksanakan ketentuan perpajakan secara

uniform untuk mendapatkan penerimaan yang maksimal dengan biaya optimal.

Keadilan merupakan salah satu elemen yang dapat membantu meningkatkan

kepercayaan masyarakat (confidence) atas perpajakan, yang selanjutnya

meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) masyarakat untuk

membayar pajak. Adanya kepercayaan dan dukungan rakyat ini menunjukkan bahwa

administrasi perpajakan dianggap sehat (sound).

Untuk mencapai harapan tersebut, Toshiyuki dari JICA expert (2001) menyatakan

beberapa kondisi dari administrasi dan pengawasan perpajakan yang sehat. Pertama,

harus dapat mengamankan penerimaan negara. Kedua, harus berdasarkan peraturan

perundang-undangan dan transparan. Ketiga, dapat merealisasikan perpajakan yang

sah dan adil sesuai ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, arogansi,

dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan pribadi. Keempat, dapat mencegah dan

memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran

serta penyimpangan. Kelima, mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang

efisien dan efektif. Keenam, meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Ketujuh,

memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan pembangunan usaha yang sehat



masyarakat pembayar pajak. Dan kedelapan, dapat memberikan kontribusi atas

pertumbuhan demokrasi masyarakat.

Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip good governance (Gunter Felber, 2003),

reformasi administrasi perpajakan dengan tetap mengedepankan tujuan pemenuhan

penerimaan negara dan mendorong tingkat kepatuhan sukarela, harus mengarah ke

hal-hal berikut.

Pertama, adanya partisipasi masyarakat yang tertib sosial, karena pajak pada

hakikatnya dari masyarakat, oleh masyarakat, dan pada akhirnya juga untuk

masyarakat. Kedua, adanya landasan dan kepastian hukum (rule of law) pengenaan,

pemungutan dan penarikan pajak. Ketiga, adanya semangat transparansi baik dari

administrasi perpajakan, masyarakat pembayar pajak maupun para pihak yang terkait

dengan sistem perpajakan. Keempat, adanya semangat responsiveness, yaitu peka dan

fleksibel terhadap perubahan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan kebutuhan publik.

Kelima, keadilan (equity) dalam sistem perpajakan. Keenam, adanya visi strategik

dari administrator pajak. Bahwa pajak merupakan fenomena yang pasti selalu ada dan

melekat pada eksistensi suatu negara. Ketujuh, prinsip efektivitas dan efisiensi, di

mana administrasi dipandang sebagai fungsi, sistem dan institusi. Kedelapan, adanya

profesionalisme dalam pelaksanaan proses pemajakan. Kesembilan, adanya semangat

(budaya) akuntabilitas, di mana setiap kegiatan (pemungutan dan pembelanjaan uang

pajak) dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan kesepuluh, adanya supervisi yang

sehat.




