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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian pajak 

 Definisi atau pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 

2011:1) adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang 

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

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

 Selain menurut para ahli,ada juga definisi pajak menurut Adriani yang 

menyatakan bahwa, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa 

mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang kegunaannya 

untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas Negara dengan 

menyelenggarakan pemerintahan. 

2.1.2 Fungsi pajak 

Pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara, namun fungsi 

tersebut bukanlah merupakan fungsi utama. Menurut Mardiasmo (2016 : 4) ada 

dua fungsi pajak, yaitu: 

1) Fungsi anggaran (Budgetair) 

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 
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2) Fungsi mengatur (Regulerend) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

Contoh : 

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah 

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

2.1.3 Pengelompokan pajak 

Menurut Mardiasmo (2016 : 7) pajak dapat di golongkan ke dalam beberapa  

kelompok, yaitu: 

1) Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan 

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai 

2) Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti  memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contohnya : Pajak Penghasilan 
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b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah  

3) Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah 

dan digunakan untuk membiayai rumh tangga daerah. 

Pajak daerah terdiri atas :  

1. Pajak Provinsi,contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Testoran, dan 

Pajak Hiburan. 

 

2.1.4 Sistem pemungutan pajak  

Menurut Mardiasmo (2016 : 9) sistem pemungutan pajak terdiri atas : 

1) Official Assessment System  

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib 

Pajak. 

Ciri –cirinya : 
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a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

b. Wajib Pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh 

fiskus. 

2) Self Assessment System  

Adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menetukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri – cirinya : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 

Pajak sendiri. 

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang.  

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) Withholding System  

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri – cirinya : Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

2.1.5 Masa dan tahun pajak 

Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi 

dasar bagi Wajib Pajak untuk mengitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 
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terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana di tentukan dalam 

Undang – Undang KUP. Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau 

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 

(tiga) bulan kalender. Sedangkan Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang sama dengan 

tahun kalender. 

2.1.6 Pajak penghasilan (PPh) 

 Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT) atas penghasilan yang 

diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut 

dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.   

2.1.7 Subjek pajak penghasialan dan wajib pajak 

Menurut Mardiasmo (2016 : 163) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap 

Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun 

Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah : 

1) (a) Orang Pribadi  

(b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2) Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
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massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan 

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif. 

3)   Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi : 

1) Subjek Pajak dalam Negeri yang terdiri dari : 

(a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :  

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 

(seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut – turut) 

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau  

2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. 

(b) Subjek Pajak Badan, yaitu : 

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali 

unit tertentudari badan pemerintah yang memenuhi kreteria : 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – 

undangan. 

2. Pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah. 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara. 

(c) Subjek Pajak Warisan, yaitu :  
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Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang 

berhak. 

2) Subjek Pajak luar negeri yang terdiri dari : 

(a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratu delapan puluh 

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

tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

(b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi 

yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh 

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

tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. 

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila 

telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi 

Penghasialan Tidak Kena Pajak. Subjek Pajak badan dalam negeri menjadi Wajib 

Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek Pajak 

luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi Wajib Pajak 

karena meneriman dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari 

Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari 

Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak 



13 
 

adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan 

objektif.  

2.1.8 Objek pajak penghasilan 

 Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 

dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : 

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diteriama atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang. 

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

3) Laba usaha. 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

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 bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi. 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 
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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 Peraturan Pemerintah. 

12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14) Premi asurasi. 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari panghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

19) Surplus Bank Indonesia.  

Tidak termasuk sebagai Objek Pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang 

- Undang Nomor 36 Tahun 2008 : 

1) Bantuan sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh keluarga 

sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan 

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil 

termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan antara pihak – pihak yang bersangkutan.  

2) Warisan. 
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3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. 

4) Pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah.  

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asurani 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 Milik Daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 

7) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 

maupun pegawai. 

8) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, 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. 

10) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 

5 ( lima ) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin 

usaha. 
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11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yanga didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia 

 

2.1.9 Tarif penghasialan kena pajak 

 Menurut Pasal 17 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi : 

1) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan  

Rp 250.000.000,00 

15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan  

Rp 500.000.000,00 

25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

 

2) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 

25% 

 

2.1.10  Pajak penghasilan pasal 25 

 Menurut ketentuan Pasal 25 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Tentang Pajak Peghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran 

bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. 
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Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan : 

1) Wajib Pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25). 

2) Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 

22, 23, dan 24). 

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri 

oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 

terutang menurut Surat Pemberitahun Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun 

pajak yang lalu dikurangi dengan : 

1) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 22. 

2) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh 

dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibagi 12 (dua belas) 

atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 

 

2.1.11 Koreksi kiskal  

  Untuk keperluan perpajakan Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan 

ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuanga  (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih 

dahulu harus dilakukan koreksi – koreksi fiskal. Menurut Sugiarto (2012) usaha 

Wajib Pajak untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dilakukan melalui berbagai 

cara baik legal maupun tidak, yang pada dasarnya bertujuan agar laba yang 

menjadi bagian pemilik usaha adalah maksimal dalam laporan komersial dan 

minimal dalam laporan fiskal. Mengingat pentingnya variabel pajak sebagai 
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komponen yang harus diperhitungkan, maka suatu perencanaan pajak perlu 

diikutsertakan dalam rencana kerja tanpa harus melanggar ketentuan peraturan 

perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang baik 

memerlukan suatu pemahaman terhadap Undang – Undang perpajakan dan semua 

peraturan pelaksanaan pajak yang terkait. Koreksi fiskal meliputi pengakuan 

pendapatan dn biaya yang dapat berupa koreksi poitif dan koreksi negatif.  

1) Koreksi Fiskal Positif 

 Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan 

mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan 

membuat PPh badan terutangnya juga akan meningkat. Koreksi fiskal 

positif diantaranya : 

(1) Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha 

perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. 

(2) Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP. 

(3) Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan 

biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi. 

(4) Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek 

pajak. 

(5) Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final. 

2) Koreksi Fiskal Negatif  

Koreksi Fiskal Negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan 

mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan 

terutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya :  
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(1) Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut Wajib 

Pajak (WP) lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang 

ditangguhkan pengakuannya. 

(2) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan 

objek pajak. 

(3) Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh 

Final. 

 

2.1.12 Perbedaan koreksi fiskal 

Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun 

biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan 

terjadinya koreksi fiskal, yaitu: 

1) Beda Tetap (Permanent Difference) 

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan 

maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-

undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan 

tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. 

2) Beda Waktu (Time Difference) 

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan 

maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-

undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan 

akan diperhitungkan dengan  laba kena pajak tahun-tahun pajak 

berikutnya. 

 


