
  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Dokter merupakan seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan 

bertugas memberikan layanan kesehatan kepada pasien dalam rangka membantu 

menyembuhkan penyakit yang diderita pasien tersebut. Untuk menjadi dokter 

biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam 

bidang kedokteran. Dengan keilmuannya dan keahliannya dalam menyembuhkan 

orang-orang yang sakit, dari keahliannya tersebut seorang dokter mempunyai 

beberapa sumber penghasilan. Penghasilan yang diterima dokter tersebut 

merupakan objek pajak penghasilan, maka seorang dokter wajib membayar atau 

melunasi pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima dari penghasilan 

lainnya.
1
 Dikaitkan dengan penghasilan profesi dokter tersebut maka setiap dokter 

dituntut untuk memenuhi kewajiban membayar pajak penghasilan.  

 

Pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dipotong atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Salah satu hal yang 

mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, adalah 
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ketentuan tentang pemotongan PPh Pasal 21, yaitu dipotong oleh pihak lain 

tersebut sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri terhadap PPh yang terutang pada akhir tahun pajak yang 

bersangkutan. Ketentuan pelaksanaan tentang hal ini diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 dengan 

petunjuk teknisnya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 

tanggal 25 Mei 2009.
2
 

 

Sebelumnya Pasal 21 UU No.10 Tahun 1994 menyebutkan bahwa PPh Pasal 21 

yang dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang tidak bersifat final dapat 

dikreditkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terhadap PPh yang 

terutang pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. Adapun Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri yang semata-mata hanya memperoleh penghasilan dari satu 

pemberi kerja dan atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 secara 

benar dan PPh Pasal 21 tersebut telah disetorkan oleh pemberi kerja maka Wajib 

Pajak tersebut tidak lagi diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) Tahunan PPh WP Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 yang dipotong oleh 

pemberi kerja tersebut merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun 

pajak yang bersangkutan (sudah final). 

 

Dokter dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 termasuk 

dalam kelompok tenaga ahli. Tenaga ahli sendiri masuk dalam kelompok 

penerima penghasilan bukan pegawai. Definisi Penerima Penghasilan Bukan 

Pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap 
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(tenaga kerja lepas) yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai imbalan atas 

pekerjaan, jasa atau kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau 

permintaan dari pemberi penghasilan. 

 

Berdasarkan hasil prariset pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bandar 

Lampung, jumlah dokter yang ada di Kota Bandar Lampung sampai dengan tahun 

2015 adalah 662 dokter, terdiri dari 215 dokter spesialis dan 447 dokter umum. 

Pemungutan PPh 21 terhadap para dokter di Kota Bandar Lampung tersebut 

menjadi kewenangan Dirjen Pajak, tetapi pada kenyataannya pemungutan PPh 

tersebut belum optimal.
3
 Beberapa penyebab belum optimalnya pemungutan PPh 

terhadap dokter tersebut disebabkan kurang efektifnya pelaksanaan penarikan 

pajak dan banyaknya dokter yang berstatus sebagai dokter tidak tetap (dokter 

terbang), yaitu selain berpraktik di Kota Bandar Lampung, para dokter ini juga 

berpraktik di luar Kota Bandar Lampung.  

 

Dasar pengenaan pajak bagi dokter adalah Penghasilan Kena Pajak adalah Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang 

menyatakan Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar 

penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Pegawai tidak 

tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP), Bagi bukan pegawai yang disebutkan dalam Peraturan 

Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 huruf c, PKP yang 
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dikenakan sebesar 50%. Pengurangan PTKP ini harus memenuhi syarat 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Pajak Penghasilan di antaranya adalah hanya berpenghasilan dari 

pemotong pajak saja. Bagi dokter syarat ini nampaknya sulit dipenuhi karena 

biasanya dokter punya sumber penghasilan lain.
4
 

 

Dokter dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 masuk ke dalam 

kelompok tenaga ahli dan sebagai penerima penghasilan bukan pegawai. Cara 

perhitungan PPh Pasal 21 bagi dokter sedikit berbeda dari Peraturan Menteri 

Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Dirjen, dasar 

pengenaan pajak bagi tenaga ahli (dokter) yang melakukan pekerjaan bebas 

adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto.
5
 

 

Khusus mengenai dokter, Pasal 10 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan memberikan penjelasan tentang penghasilan bruto 

dokter yaitu bahwa dalam hal penghasilan dokter yang melakukan praktek di 

rumah sakit atau klinik maka penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang 

dibayar pasien melalui rumah sakit/klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi 

hasil oleh rumah sakit/klinik. 

 

Sesuai dengan penjelasan di atas ada perbedaan cara menghitung PPh Pasal 21 

atas dokter yang praktek di rumah sakit/klinik. Dalam peraturan menteri, PPh 

Pasal 21 atas dokter ini adalah sebesar tarif Pasal 17 dikalikan kumulatif 

penghasilan bruto. Namun demikian, di peraturan Dirjen, PPh Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi dokter ini adalah 
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sebesar tarif Pasal 17 dikalikan penghasilan bruto atau tanpa kumulatif. Hal ini 

lebih menguntungkan dokter, karena perhitungan sesuai peraturan Dirjen Pajak, 

karena ada pengurang sebesar 50% walaupun tarif dikenakan terhadap 

penghasilan bruto sebelum dikurangi bagi hasil dengan rumah sakit.
 6

 

 

Pada umumnya dokter memiliki beberapa sumber penghasilan yaitu: 

1. Penghasilan yang bersumber dari keuangan rumah sakit atau bendaharawan 

rumah sakit sebagai pegawai tetap PNS atau karyawan rumah sakit berupa 

gaji, tunjangan-tunjangan, honorarium, dan imbalan lainnya. 

2. Penghasilan yang diterima sebagai tenaga ahli atau tenaga profesional berupa 

fee, komisi, dan imbalan lainnya. 

3. Penghasilan yang diterima sebagai anggota atau peserta kegiatan yang 

mendapatkan imbalan berupa uang saku atau uang rapat 

4. Penghasilan yang diterima berupa penghargaan atau hadiah atas hasil 

membuat obat-obatan atau alat kesehatan. 

5. Penghasilan yang diterima dari buka praktik sendiri. 

6. Penghasilan lain yang diterima diluar pekerjaan yang terkait dengan 

kedokterannya, seperti penghasilan dari bunga deposito, penjualan tanah, sewa 

mesin, hadiah, deviden dan sebagainya.
 7

 

 

Penghitungan pajak penghasilan harus mengetahui tarif pajak yang berlaku yang 

sesuai dengan ketentuannya. Ada beberapa tarif yang digunakan untuk 

pemotongan PPh Pasal 21 khusus untuk dokter yaitu sebagai berikut: 
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1. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 

tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan, bahwa tarif pajak yang diterapkan atas 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah 

sebagai berikut: 

a. Sampai dengan Rp 50.000.000, tarifnya adalah 5% 

b. diatas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000, tarifnya adalah 15% 

c. diatas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000, tarifnya adalah 25% 

d. diatas Rp 500.000.000, tarifnya adalah 30% 

 

2. Tarif Pasal 4 PP No.80 Tahun 2010 

Sesuai dengan Pasal 4 PP No. 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan 

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang berupa 

honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban 

APBN atau APBD, dipotong oleh bendahara pemerintah yang membayarkan 

honorarium atau imbalan lain tersebut. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dimaksud yaitu bersifat final dengan tarif: 

a. Sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain 

bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI 

Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; 
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b. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan lain 

bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan 

Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya; 

c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau 

imbalan lain bagi pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan 

Anggota POLRI Golongan Pangkat perwira Menengah dan perwira 

Tinggi, dan Pensiunannya.
8
 

 

Pentingnya penelitian mengenai pemungutan pajak penghasilan bagi dokter 

praktik di Kota Bandar Lampung ini didasarkan pada asumsi bahwa dokter 

sebagai profesi merupakan wajib pajak (khususnya pajak penghasilan). 

Pemerintah dituntut untuk melaksanakan upaya-upaya strategis dalam rangka 

mengoptimalkan penerimaan pajak dari profesi dokter, sebagai salah satu sumber 

penerimaan keuangan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat secara umum.  

 

Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam 

Skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi 

dokter praktik di Kota Bandar Lampung” 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan bagi dokter 

praktik di Kota Bandar Lampung? 

2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan 

pemungutan Pajak Penghasilan bagi dokter praktik di Kota Bandar Lampung? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Administrasi Negara 

yang dibatasi pada kajian mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan 

bagi dokter praktik. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di Kota Bandar 

Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2016.  

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan bagi dokter 

praktik di Kota Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan 

pemungutan Pajak Penghasilan bagi dokter praktik di Kota Bandar Lampung 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan 

kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Pajak yang berkaitan 

dengan Pemungutan PPh bagi Dokter.  



 

 

9 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai berikut: 

a. Bagi Dirjen Pajak, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah 

dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan, khususnya dari 

profesi dokter 

b. Bagi dokter, sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan pembayaran 

PPh sesuai dengan penghasilan yang diterimanya  

c. Bagi masyarakat, sebagai salah satu sumber informasi mengenai 

pelaksanaan pemungutan PPh dari profesi dokter.  


