
BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

2.1 Definisi Pajak 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1), 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” 

 

Selanjutnya menurut Sumarsan (2010:4), definisi pajak adalah: 
 

“...suatu   pengalihan   sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor 

pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib 

dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan lebih 

dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, 

agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk 

menjalankan pemerintahan.” 

 

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan: 

“… 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”. 

 

2.1.1 Fungsi Pajak 

Menurut Abdul Halim et al. (2014:4) Ada dua fungsi pajak, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya.  

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
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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. 

c. Tariff pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 

produksi Indonesia di pasaran dunia. 

 

2.1.2 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo, (2013:3) terdapat beberapa teori yang menjelaskan 

hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah: 

1. Teori Asuransi 

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 

rakyatnya.Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan 

sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan 

tersebut. 

2. Teori Kepentingan  

Pembagian beban pajak terhadap rakyat didasarkan pada 

kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.Semakin 

besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang 

harus dibayar. 

3. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak 

harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk 

mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: 
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 Unsurobjektif, dengan melihar besarnya penghasilan atau kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang. 

 Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil 

yang harus dipenuhi. 

4. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 

dengan negaranya.Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus 

selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah salah satu kewajiban. 

5. Teori Asas Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat 

untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya 

kembali ke masyarakatdalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan 

masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih 

diutamakan. 

 

2.1.3 Hubungan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pajak 

Menurut Waluyo, (2014:43) tujuan akuntansi komersial adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun 

demikian, tidak semua informasi dapat tersedia untuk pengguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan tersebut 
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menggambarkan pengaruh keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak 

diwajibkan menyiapkan informasi nonkeuangan. 

Kondisi era reformasi persyaratan diatas telah sejalan dengan tuntutan 

keterbukaan.Self assessment systemdi Indonesia harus didukung oleh unsur 

kejujuran dan keterbukaan Wajib Pajak yang tercermin dalam iktikad baik Wajib 

Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana 

persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan 

yang dikemukakan sebelumnya. 

 

2.2 Pajak Penghasilan 

Penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2009: PSAK No 46) 

adalah: 

“… kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi 

dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan 

kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan (income) 

meliputi pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain)”. 

 

Dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

(PPh) adalah: 

“… pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. 

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh 

penghasilan.Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam 

Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak.Wajib Pajak dikenai pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat 
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pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban 

pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

2.2.1 Pemotong Pajak PPh Pasal 21 

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Yang 

termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:  

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan 

pusat maupun cabang, perwakilan ataupun unit yang membayar gaji, 

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

dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 

ataupun jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI/POLRI, 

pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 

negara lainnya, dan kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, 

yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan 

badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua. 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar: 
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a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli 

yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas 

namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya; 

b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan 

status Subjek Pajak luar negeri; 

c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan 

dan magan. 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang 

bersifat Nasional dan Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta 

lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan satu kegiatan. 

 

2.2.2Tarif PPh 21 

Tariff PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan pada wajib pajak 

orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu 

komponen penting dalam cara perhitungan PPh 21 2016 dan ditentukan 

berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 

PER-32/PJ/2015, tarif PPh 21 ini. Tarof PPh 21 ini berlaku pada wajib pajak 

yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 

a.) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
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Tabel 1.2 

Tarif Pajak 

 
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp50.000.000,00 5% 

Diatas Rp50.000.000,00s.d. Rp250.000.000,00 15% 

Diatas Rp250.000.000,00s.d.Rp500.000.000,00 25% 

Diatas Rp500.000.000,00 30% 

Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP  20% 

Data: diolah peneliti 

b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Wajib 

Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar-

besarnya 28% (dua puluh delapan persen). 

 

2.2.3 Subjek Pajak PPh Pasal 21 

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi 

dengan status sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri yang menerima atau 

memperoleh penghasilan pemotong PPh pasal 21, Abdul Halim et al. (2014:91) 

adalah pihak-pihak berikut,: 

1. Pegawai  

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat uang pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya. 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain 

meliputi: 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, 

dan aktuaris. 
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b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, 

dan seniman lainnya. 

c. Olahragawan 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

moderator 

e. Pengarang, peneliti, penerjemah 

f. Pemberi kerja dalam segala bidang, termasuk teknik, komputer 

dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, 

ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan 

g. Agen iklan 

h. Pengawas atau pengelola proyek 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 

menjadi perantara 

j. Petugas penjaja barang dagangan 

k. Petugas dinas luar asuransi 

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling 

dan kegiatan sejenis lainnya. 

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara 

lain meliputi: 

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 
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olagraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

perlombaan lainnya 

b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan 

kerja 

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai 

penyelenggara kegiatan tertentu 

d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang 

e. Peserta kegiatan lainnya 

 

2.2.4 Objek Pajak PPh Pasal 21 

Menurut Abdul Halim et al. (2014:93) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 

21 adalah : 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 

penghasilan yang bersifat  teratur maupun tidak teratur.  

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.  

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus 

berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau 

jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.  

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah 

harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 

dibayarkan secara bulanan.  
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5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, 

fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan.  

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun.  

7. Penerimaan dalam bentuk nama dan atau kenikmatan lainnya dengan 

nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh :  

a. Bukan wajib pajak  

b. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final 

atau  

c. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit).  

Penghasilan sebagaimana tersebut diatas yang diterima atau diperoleh 

orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang 

dipotong PPh Pasal 21.Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang 

pribadi subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong PPh 

Pasal 26. 

 

2.2.5 Langkah–langkah Penting Perencanaan Pajak 

Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut 

Suandy (2008: 18) diperlukan tahapan-tahapan terencana sebagai berikut. 

1. Menganalisa informasi yang ada.  

Pada tahap ini perencanaan pajak harus menganalisa dan 

mempertimbangkan semua aspek yang mungkin terlibat dalam 
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perencanaan pajak. Pertimbangan ini menimbang segala kemungkinan 

keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pajak. 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain:  

a. Fakta yang relevan.   

Dalam era globalisasi serta tingkat persaingan yang 

semakin ketat maka seseorang manajer pajak dalam merencanakan 

pajak untuk suatu organisasi dituntut harus benar-benar menguasai 

situasi yang dihadapi baik dari segi internal maupun eksternal dan 

selalu mengamati perubahan-perubahan yang terjadi agar 

perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, menyeluruh 

terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak 

perpajakan. 

b. Faktor pajak.   

Dalam melakukan pembuatan perencanaan pajak perlu 

diperhatikan faktor-faktor pajak sebelumnya dari suatu negara 

untuk menjamin berhasilnya suatu perencanaan pajak, sehingga 

dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan perencanaan pajak 

ke depannya. 

2. Membuat satu model atau lebih rencana pajak  

Model diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas 

mengenai perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya model dibuatkan 

lebih dari satu agar dapat dibandingkan dan lebih dapat terukur 
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keuntungan dan kerugiannya.Sehingga perencana pajak dapat memilih 

alternatif-alternatif yang tersedia. 

3. Evaluasi perencanaan pajak  

Mengevaluasi dengan analisis keuangan suatu perencanaan pajak 

misalnya bagaimana perencanaan pajak mempengaruhi beban pajak, 

laba kotor atau pengeluaran lain jika alternatif-alternatif dipilih atau 

dijalankan. 

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali keputusan  

Dari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus 

melihat potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan diperoleh. 

Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu alternatif kadang membawa 

kondisi pada potensi kerugian yang akan diperoleh. Tugas dari 

perencana pajak adalah meminimalkan potensi kerugian tersebut. 

5. Memuktahirkan rencana pajak  

Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian 

juga dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa 

dampak bagi perencana pajak secara keseluruhan. Tugas dari perencana 

pajak untuk melihat kembali rancangan yang telah dibuat untuk 

menyesuaikan dengan perubahan undang-undang tersebut. 

 

2.2.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil 

Menurut Mardiasmo, (2013: 5) Hukum pajak mengatur hubungan antara 

pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak 

(WP). Ada 2 macam hukum pajak yakni:  



 

 

23 

1. Hukum Pajak Materiil   

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, 

perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang 

dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), 

segala sesuatu tenang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan 

hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.  

2. Hukum Pajak Formil  

Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil 

menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini 

memuat antara lain:  

a. Tata cara menyelenggarakan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.  

b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib 

Pajak, mengenai keadaan perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan 

utang pajak.  

c. Kewajiban wajib pajaknya, menyelenggarakan pembukuan/ 

pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan 

dan banding. 

 

2.2.7  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

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

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakannya. Abdul Halim et al., (2014: 18). 
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Fungsi NPWP : 

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. 

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

 

2.2.8 Pengurang PPh Pasal 21 

Penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau penerima 

dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21Diana, 

(2009:419). Bagi golongan penerima penghasilan tersebut berlaku pengurangan 

yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto atau Penghasilan Kena 

Pajak (PKP). Untuk mengetahui besarnya penghasilan netto pegawai tetap, 

penghasilan bruto pegawai tersebut dikurangi dengan: 

a. Biaya jabatan 

Biaya jabatan adalah biaya untuk menagih, mendapatkan dan 

memelihara penghasilan dari suatu pekerjaan, tanpa memandang apakah 

pegawai tersebut memiliki jabatan atau tidak. Biaya jabatan ditentukan 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 Tentang 

Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan 

Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan sebesar 5 % dari 

penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000 setahun atau Rp 

500.000 sebulan. 

b. iuran pensiun 

Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada 

dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 
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atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang yang dipersamakan 

dengan dana pensiun yang pendiriannya telah di sahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

 

2.2.9 PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 

Adalah batasan dimana penghasilan seseorang tidak kena pajak, dalam 

menghitung penghasilan kena pajak bagi pegawai yang penghasilannya dibayar 

bulanan maka konsep PTKP yang diterapkan adalah PTKP dalam hitungan 

tahunan, terkecuali bagi mereka yang penghasilannya dibayar harian maka PTKP 

nya adalah harian. 

Besaran tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak terbaru Tahun 2017 atau PTKP 

2017 nilainya adalah masih sama dengan PTKP 2016 berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia mengenai perubahan nilai PTKP 

Nomor : 101/PMK.010/2016 yang telah disahkan pada Tanggal 27 Juni 2016. 

Tabel 1.3 

Nilai PTKP Tahun 2017 dengan Peraturan PTKP Terbaru  

 

No Uraian Nilai  

1 Wajib Pajak (WP)  54.000.000,- 

2 Tambahan WP Kawin    4.500.000,- 

3 Tambahan Anak / Tanggungan    4.500.000,- 

4 + Penghasilan Suami Isteri Digabung  54.000.000,- 

Catatan : Tambahan jumlah Anak / Tanggungan maksimal 3 orang. 

Sumber : online-pajak.com 

 

1.2.10 Penghasilan kena Pajak (PKP) 

Dalam peraturan pajak Nomor KEP–57/PJ/2009, yang termasuk 

penghasilan kena pajak antara lain: 

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B8AmZWW2lk4lZ25WRmQtbTVtSEU
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diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

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

lainya. 

b. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 

c. Laba usaha. 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian uang. 

g. deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan sisa hasil usaha 

koperasi. 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

j. Penerimaaan atau perolehan pembayaran berkala. 

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu. 

l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

n. Premi asuransi. 

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri  dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
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p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

r. Imbalan bunga. 

s. Surplus Bank Indonesia 

Menurut Waluyo (2006:79), perihal penghasilan yang dapat dikenakan 

pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. 

a. Tambahan kemampuan ekonomis. 

Tambahan kemampuan ekonomis adalah kemampuan seseorang 

untuk mendapatkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh. 

Penghasilan yang diterima terkait dengan konsep akuntansi 

mengenai pengakuan pendapatan antara cashbasis (sudah diterima) 

dengan accrual basis (belum ada realisasi baru dicatat saja). 

c. Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia 

Karena Indonesia menganut sistem worldwide income maka 

seluruh penghasilan yang diterima baik berasal dari dalam maupun luar 

negeri wajib dikenakan pajak. 

d. Untuk kepentingan konsumsi atau menambah kekayaan. 

Penghasilan yang diterima atau diperoleh yang akan digunakan 

untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib dikenakan pajak. 

e. Dalam nama dan bentuk apapun. 

Yang dimaksud dengan nama dan bentuk apapun adalah hakekat 
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ekonomis lebih penting dari jenis penghasilan jika maksud dan tujuan 

dari nama tersebut adalah suatu penghasilan maka wajib dikenakan 

pajak penghasilan. 

 

1.2.11 Metode Pemotongan PPh Pasal 21 

2.2.11.1 Metode Net  

Metode Net adalah PPh pasal 21 ditanggung sendiri oleh pemberi 

penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan menanggung semua PPh pasal 21 atas 

karyawan, sehingga akan diperlakukan sebagai beban perusahaan, apabila 

dilakukan koreksi fiskal akan dikoreksi secara fiskal positif karena bersifat 

nondeductible expenses menjadikan PPh perusahaan lebih besar. Sementara itu 

penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang besarnya karena tidak ada 

pemotongan untuk pajak dan fasilitas ini tidak termasuk dalam perhitungan 

penghasilan, Gunarso (2010). 

 

2.2.11.2 Metode Gross  

Metode Gross adalah metode pemotongan pajak dimana PPh pasal 21 

ditanggung oleh penerima penghasilan Gunarso (2010). Penghasilan yang 

diterima karyawan akan dipotong sesuai besarnya pajak penghasilan terutang 

masing-masing karyawan sehingga menjadi take home pay karyawan berkurang. 

Dalam metode ini, tidak menimbulkan beban bagi perusahaan dan tidak 

mempengaruhi laba rugi perusahaan, perusahaan hanya berkewajiban memungut, 

melaporkan dan menyetor ke Kantor Pajak. 
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2.2.11.3 Metode Gross Up  

Dalam perhitungan menggunakan metode Gross Up ada banyak cara yang 

dapat dilakukan oleh seorang Tax manager pada suatu perusahaan untuk 

menyamakan antaratunjangan pajak yang diberikan dengan  beban  pajak 

penghasilan terutang.  

Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan formulasi Gross Up PPh 

Pasal 21 yang terbagi dalam 4 lapisan rentang PKP, sesuai dengan lapisan tarif 

yang terdapat dalampasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (Tarif Progresif) 

UU No.36 tahun 2008 agardalam proses perhitungan nanti alur perhitungan lebih 

jelas.  

Walaupun dalam perhitungan nanti terjadi selisih, khususnya jika dalam 

perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tidak didapat biaya jabatan maksimal sebesar 

Rp.6.000.000 (enamjuta rupiah) setahun atau Rp.500.000 (lima ratus ribu) 

sebulan. Namun jumlahnya tidakmaterial dan dapat dibulatkan sehingga masih 

tetap efisien jika digunakan metodeperhitungan GrossUp.Akan tetapi perbaikan 

formulasi rumus Gross Up dari waktu ke waktuselisih tersebutdapat dihilangkan. 

Penerapan Metode penghitungan Gross Up atas penghasilan karyawan 

dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak yang 

besarnya samadengan pajak yang terutang. Tunjangan tersebut dapat diakui 

sebagai biaya bagi perusahaan.Untuk melakukan perhitungan dengan 

menggunakan metode pada Metode Gross Up, Rumusanuntuk menghitung pajak 

PPh Pasal 21 dibagi menjadi beberapa lapisan yang terdiri:  
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Rumus Metode Gross Up untuk lapisan pertama 

Pada lapisan pertama PKP = Rp 0 s/d Rp47.500.000  

Pada lapisan pertama, dimana tarif pajak penghasilan 5% dan tidak memiliki 

komponen pengurang seperti pada lapisan-lapisan berikutnya:  

Tunjangan PPh = (PKP setahun – 0) x 5/95+0 

Rumus Metode Gross Up untuk lapisan kedua  

Pada lapisan kedua PKP = Rp47.500.000 s/d Rp 217.500.000  

Untuk menghitung tunjangan pajak maka rumus Gross Up yang akan digunakan 

sebagai berikut:  

Tunjangan Pajak = (PKP setahun – 47.500.000) x 15/85 + 2.500.000 

Rumus Metode Gross Up untuk lapisan ketiga  

Pada lapisan ketiga PKP = Rp217.500.000 s/d Rp405.000.000,-  

Untuk menghitung tunjangan pajak maka rumus Gross Up yang akan digunakan 

sebagaiberikut:   

Tunjangan Pajak = (PKP setahun – 217.500.000) x 25/75 + 32.500.000 

Rumus Metode Gross Up untuk lapisan keempat 

Pada lapisan ketiga PKP > Rp405.000.000  

Untuk menghitung tunjangan pajak maka rumus Gross Up yang akan digunakan sebagai 

berikut: 

Tunjangan PPh  =  (PKP setahun – 405.000.000) x 30/70 + 95.000.000 

 

2.3 Pajak Menurut Pandangan Islam 

Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah 

yang artinya mewajibkan, menetapkan menentukan, memukul, menerangkan, atau 
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membebankan, dan lain-lain.Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam 

penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai 

ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban 

Gusfahmi (27:2007). 

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, diantaranya adalah: 

1. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah berpendapat: 

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang 

harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa 

mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umumdi satu pihak dan untuk merealisasi 

sebagai tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang 

ingin dicapai oleh negara. 

2. Gazi Inayah dalam kitabnya Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-

Dharibah berpendapat: 

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan 

oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa 

adanya imbalan tertentu.Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan 

kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi 

kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi kebutuhan politik 

keuangan bagi pemerintah. 

 

3. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah 

berpendapat: 
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Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum 

muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran 

yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak 

ada uang/harta.  

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan 

pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pandangan islam, sehingga apa-apa 

yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah 

swt yang tercantum dalam QS. Al-Hasyr [59]: 6-8. 

 
Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

(dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak 

mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang 

memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-

Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu 

 
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari 

harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-xt6OZw4UQmQ/VSvCQaKYTEI/AAAAAAAAFBc/nfw_SvJe6tY/s1600/59_6.png
http://2.bp.blogspot.com/-dNBoe-P0hBA/VSvCQ19cfNI/AAAAAAAAFBk/gNF2XIXelN0/s1600/59_7.png
http://4.bp.blogspot.com/-xt6OZw4UQmQ/VSvCQaKYTEI/AAAAAAAAFBc/nfw_SvJe6tY/s1600/59_6.png
http://2.bp.blogspot.com/-dNBoe-P0hBA/VSvCQ19cfNI/AAAAAAAAFBk/gNF2XIXelN0/s1600/59_7.png
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(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan 

dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya 

dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya.Mereka itulah orang-orang yang 

benar. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan 

dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.Dari penelitian terdahulu penulis 

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan 

kajian pada peelitian penulis.Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa 

beberapa penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 1.4 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Peneliti Judul 
Teknik 

analisis data 
Hasil Penelitian 

1 Hendra Adi 

Setiawan, Titik 

Mildawati (2017) 

Penerapan Metode 

Gross Up atas 

Perhitungan PPh Pasal 

21 Sebagai Alternatif 

Efisiensi Pajak 

Deskriptif 

Kualitatif 

Dengan menerapkan 

Metode Gross Up 

mengakibatkan laba 

bersih setelah pajak 

menjadi meningkat, 

hal ini disebabkan 

karena adanya 

penghematan PPh 

badan. Oleh karena itu 

sebaiknya perusahaan 

menerapkan Metode 

Gross Up sebagai 

alternatif efisiensi 

pajak perusahaan. 

2 Putri Adi Novita 

(2016) 

Analisis Penerapan 

Perencanaan 

Perpajakan atas PPh 

Deskriptif 

Kualitatif 

Dengan menggunakan 

metodeGross-Up, CV. 

SINTER dapat 

http://1.bp.blogspot.com/-57ncledfjEs/VSvCRFoAB8I/AAAAAAAAFBs/iQkAPz_rfMU/s1600/59_8.png
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No Nama Peneliti Judul 
Teknik 

analisis data 
Hasil Penelitian 

21 Tahunan Karyawan 

Tetap dalam Upaya 

Efisiensi Beban Pajak 

Pada CV. SINTER 

melakukan 

penghematan 

pembayaran pajak 

perusahaan. 

3 Nyimas Nisrina 

Nabilah, 

Yuniadi 

Mayowan,  

Niken Nindya 

Hapsari (2016) 

 

Analisis Penerapan 

Perencanaa Pajak PPh 

21 Sebagai Upaya 

Penghematan 

Beban Pajak 

Penghasilan Badan 

(Studi Kasus Pada PT 

Z) 

 

Deskriptif 

Analisis 

1. Penggunaan 

metode Gross Up 

dalam perlakuan 

Pajak Penghasilan 

Pasal 21 

yaitudengan 

pemberian 

tunjangan pajak 

sebesar nilai Pajak 

Penghasilan Pasal 

21 karyawan akan 

lebih tepat bagi PT 

Z. 

2. Penerapan 

perencanaan pajak 

melalui 

perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 

21 karyawan 

dengan 

menggunakan 

metode Gross 

Upakan 

berpengaruh pada 

kenaikan biaya 

fiskal perusahaan.  

3. Penerapan metode 

Gross Up 

mempengaruhi 

berkurangnya 

jumlah Pajak 

Penghasilan 

perusahaan juga 

berpengaruh pada 

naiknya laba 

komersial 

perusahaan setelah 

pajak. 

4. Penerapan metode 

Gross Up 
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No Nama Peneliti Judul 
Teknik 

analisis data 
Hasil Penelitian 

menyebabkan 

jumlah Pajak 

Penghasilan Pasal 

21 karyawan lebih 

besar karena 

adanya 

penambahan unsur 

tunjangan pajak 

dalam komponen 

gaji karyawan. 

4 

 

 

 

 

Burhanudin, 

Desi Lisdiana 

(2015) 

Analisis Perbandingan 

Metode Gross Up Dan 

Net Sebagai 

Perencanaan Pajak 

PPh 21 Terhadap Laba 

Sebelum Pajak  Pada 

PT Wahana Ottomitra 

Multiartha Tbk. 

(WOM Finance) 

 

Analisis 

Komparatif 

1. setelah 

menggunakan 

metode gross 

uplaba sebelum 

pajak menjadi lebih 

kecil dan dengan 

menggunakan 

metode gross up 

perusahaan dapat 

menghemat. 

2. Dari hasil uji 

dengan 

menggunakan uji 

paired sample t-test 

di dapat hasil 

bahwa kedua 

metode tersebut 

baik gross up 

maupun netsama 

tidak memiliki 

perbedaan karena 

hasil yang didapat 

tidak signifikan 

dengan melihat 

nilai sig (2 tailed) 

atau p value. 
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No Nama Peneliti Judul 
Teknik 

analisis data 
Hasil Penelitian 

5 Tri Putri 

Anggraini, Siti 

Khairani (2014) 

Analisis Perhitungan 

Pajak Penghasilan 

Pasal 21 Atas 

Karyawan Pada PT. 

Connectra Utama 

Palembang 

 

Kualitatif PT. Connectra Utama 

Palembang belum 

menerapkan metode 

Gross-Up di dalam 

penetapan tunjangan 

pajak. Jika perusahaan 

menggunakan metode 

Gross-Up banyak 

manfaat yang didapat 

antara lain karyawan 

tidak menanggung 

beban pajak karena 

dibayar oleh 

perusahaan, sedangkan 

beban yang timbul dari 

tunjangan pajak bisa 

menjadi pengurang 

pendapatan (deductible 

expense). 

6  

Hera Bugis  

Indina (2013) 

Analisis Perencanaan  

Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 

Pegawai Tetap Pada 

PT SEMEN TONASA 

Deskriptif-

comparative 

Perusahaan telah 

menerapkan kebijakan 

menanggung pajak 

penghasilan karyawan 

dengan cara 

memberikan tunjangan 

pajak penghasilan 

kepada  

karyawannya untuk 

meminimalkan jumlah 

pajak terhutang yang 

harus dibayar dengan 

memberikan tunjangan 

pajak pada pegawai 

yang  

diperbolehkan sebagai 

pengurang penghasilan 

perusahaan dalam 

perhitungan pajak 

penghasilan (PPh) 

badan.   

7 Irene Susanto 

(2007) 

Analisis Penggunaan 

Metode Gross Up 

Sebagai alternative 

Dalam Perhitungan 

Deskriptis 

Analitis 

Penerapan metode 

gross-up ternyata 

mengakibatkan adanya 

perbedaan dalam 
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No Nama Peneliti Judul 
Teknik 

analisis data 
Hasil Penelitian 

Pajak Penghasilan 

Pasal 21 Terhadap 

Tingkat Profitabilitas 

Perusahaan. 

menghasilkan beban 

yang dapat 

dikurangkan dalam 

perhitungan 

penghasilan kena pajak 

perusahaan 

dibandingkan dengan 

tanpa menggunakan 

merode gross up. 

 

2.5     Kerangka Berpikir 

 

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011 : 60) mengemukakan bahwa 

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang 

penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman 

yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang 

paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk 

proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.” 

 

 

Bagan Kerangka Berpikir 

 

  

 

 

 

 

Perhitungan pajak dengan 

metode net  

Perhitungan pajak dengan 

metode gross up 

Beban Operasional 

Perusahaan  lebih besar/kecil 

Laba perusahaan lebih 

besar/kecil 


