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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan 

2.1.1  Pengertian Pajak 

Peranan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang besar dalam 

anggaran perbelanjaan Negara untuk pelaksanaan pembangunan nasional. 

Kontribusi tersebut tidak terlepas dari peranan serta masyarakat sebagai pelaksana 

perpajakan.Pajak secara umum ialah 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 secara nasional. Pengertian atau definisi dari 

pajak itu sendiri bermacam-macam, para pakar pajak mengemukakannya berbeda 

satu sama lain dari waktu ke waktu meskipun demikian pada dasarnya memiliki 

tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. 

Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang No.28 Tahun 2007tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

Sebagai salah satu perbandingan akan diuraikan pengertian pajak menurut 

ahli yaitu: 
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1. Waluyo (2005:2) yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pajak adalah iuran Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 

yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang 

gunanya adalah untuk memnbiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.” 

2. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) 

“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.” 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

cirri-ciri antara lain sebagai berikut: 

1. Adanya iuran masyarakat kepada Negara, yang berarti bahwa pajak hanya 

boleh dipungut oleh Negara (pemerintah pusat dan daerah). 

2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur 

dalam undang-undang.” 

3. Pungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib 

pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi 

sesuai peraturan perundang-undangan. 
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4. Tidak mendapat jasa timbale balik (kontraprestasi perseorangan) yang 

dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar 

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

5. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik rutin 

maupun pembangunan. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun 

pembangunan), maka sisanya digunakan untuk publik investment. 

6. Pajak dipungut karena adanya suatu kejadian, kejadian dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan 

suatu perikatan yang timbul karna adanya undang-undang yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu 

kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak 

tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemeritah. Dari pendekatan 

hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan 

undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus 

sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. 

Sementara, 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 
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daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.Kedua, bertambahnya 

kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang 

merupakan kebutuhan masyarakat. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak.Fungsi 

pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para 

warga masyarakat.Berdasarkan cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari 

berbagai definisi bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam berkehidupan 

Negara dan masyarakat. Namun, demikian, dalam literatur-literatur perpajakan 

dikenal dua fungsi pajak, yaitu: 

a. Fungsi Peneriman (Budgeter) 

Fungsi budgeter atau fungsi penerimaan adalah fungsi pajak yang utama 

yaitu sebagai alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya 

dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara yaitu 

pengeluaran rutin dan pembangunan.Begitu pula Pajak Pertambahan Nilai sebagai 

pajak Negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan 

sebagai sumber pembiayaan Negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.Sejak ditetapkan, undang-undang Pajak 

Pertambahan Nilai telah cukup berperan sebagai sumber penerimaan utama yang 

semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan 

dengan penerimaan Negara lainnya. 

Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak.Hal tersebut 

dapat dilihat dalam struktur penerimaan dalam APBN yang terdiri dari dua pos 
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pokok, yaitu penerimaan Negara dan hibah.Pos penerimaan Negara atau 

penerimaan dalam negeri. Ada dua pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah 

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi ada juga 

sumber lain yang diperoleh dari: penerimaan perpajakan yang terdiri dari PPnBM, 

PBB, BPHTB, Cukai, Bea Masuk, Pajak Ekspor dan Pajak lainnya, serta 

penerimaan bukan pajak. Sebagai contoh nyatanya adalah dimasukkannya pajak 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan 

luar negeri. 

b. Fungsi Mengatur (Reguler) 

Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara, pajak juga memiliki 

fungsi reguler yang berarti fungsi mengatur yaitu alat untuk mencapai tujuan 

tertentu di bidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, 

pertahanan keamanan) misalnya : mengadakan perubahan tarif, memberikan 

pengecualian-pengecualian, keringanan-keringanan, atau sebaliknya pemberatan 

yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bias mengatur 

pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak 

bias digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan fungsi ini bias 

bersifat positif ataupun negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif 

maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat oleh pemerintah 

di pandang sebagai sesuatu yang positif, oleh karena itu kegiatan tersebut akan 

didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif 

pajak (tax incentive) yang dilakukan dengan cara pemberian fasilitas perpajakan 

berupa beberapa hal berikut : 
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1) Pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan keringanan pajak untuk 

jangka waktu tertentu bagi investor baru yang akan memproduksi bahan 

baku yang usahanya didirikan di wilayah Indonesia bagian timur. 

2) Pemberian pengurangan-pengurangan pajak bagi pengarang buku ilmiah 

sehingga hasrat para ilmuan untuk menerbitkan buku lebih besar bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

3) Pemberian pengecualian-pengecualian pajak bagi pertunjukan-pertunjukan 

kesenian tradisional sehingga kesenian tradisional dapat hidup 

berdampingan dengan kesenian lain. 

4) Pemberian kompensasi pajak terhadap kerugian yang diderita oleh 

perusahaan terhadap pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu, dengan 

demikian perusahaan tersebut dapat memperoleh hasil yang lebih produktif 

sehingga di masa berikutnya akan dapat dikenakan pajak.  

5) Pemberian tarif yang rendah atau pembebasan kepada Badan- badan 

Koperasi yang berkedudukan di indpnesia. Tujuannya, memberikan 

dorongan bagi Koperasi yang telah berdiri untuk lebih maju. 

Sementara itu, pelaksanaan fungsi mengatur yang bersifat negatif 

dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan yang 

menjuruskan kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu.Hal itu dapat 

dilakukan dengan membuat peraturan dibidang perpajakan yang menghambat dan 

memberatkan masyarakat untuk melakukan sesuatu kegiatan yang ingin 

diberantas oleh pemerintah. Tindakan pemerintah demikian ini dapat dinamakan 

des incentive tax, antara lain berupa beberapa tindakan berikut: 
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a. Pemberian tarif yang tinggi atas hasil produksi barang-barang mewah, 

dimana selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenakan pajak 

penjualan, sebagai suatu upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam 

pembebanan pajak yang sekaligus upaya untuk mengurangi pola konsumsi 

tinggi yang tidak produktif. 

b. Pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk 

melindungi barang-barang yang juga diproduksi di dalam negeri. 

c. Pemberian hambatan terhadap barang-barang, misalnya minuman keras dan 

pemberatan-pemberatan khusus terhadap pajaknya agar masyarakat tidak 

lagi banyak mengkonsumsi minuman keras. 

d. Dalam bidang sosial (KB),bagi keluarga yang melebihi jumlah anak 3, tidak 

diberikan tambahan untuk Penghasilan Tidak Kena Pajak. Artinya tambahan 

untuk wajib pajak kawin hanya diberikan pembatasan sebanyak 3 orang 

anak. Disini terlihat bahwa pelaksanaan KB dibantu oleh fungsi pajak. 

 

2.2 Pajak Pertambahan Nilai 

Apabila kita lihat dari sejarahnya, Pajak Pertambahan Nilai merupakan 

pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengganti ini karena Pajak Penjualan 

dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan 

belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk 

meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor dan pemerataan 

pembebanan pajak. 
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Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas 

dasar nilai tambah yang timbul setiap transaksi.Nilai tambah adalah setiap 

tambahan yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijual. 

Mardiasmo (2009:269) Pajak Penjualan mempunyai beberapa kelemahan, 

yaitu antara lain : 

a. Adanya pajak berganda. 

b. Bermacam-macam tarif, sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya. 

c. Tidak mendorong ekspor. 

d. Belum dapat mengatasi penyelundupan. 

Sedangkan di lain sisi, Pajak Pertambahan Nilai mempunyai kelebihan, 

antara lain : 

a. Menghilangkan pajak berganda. 

b. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaannya. 

c. Netral dalam persaingan dalam negeri. 

d. Netral dalam perdagangan internasional. 

e. Netral dalam pola konsumsi. 

f. Dapat mendorong ekspor 

 

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-undang 

Nomor 8 tahun 1983, merupakan pajak yang dikenakan terhadap pajak 

pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor 

produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan 

memperdagangkan barang atau member pelayanan jasa kepada konsumen. Semua 
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biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa 

tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsure pertambahan 

nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 

Pajak yang 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 10% dari harga jual produk dan ketika agen tersebut menjual produk tersebut 

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

produk, dari ilustrasi ni terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran pajak atautax 

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

telah dilimpahkan lagi kepada konsumen akhir. 

Selain pajak tidak langsung juga terdapat pajak langsung, yaitu pajak yang 

harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Penghasilan. 

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut atau yang dikenakan 

atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dan Penyerahan Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean maupun di luar Daerah 

Pabean atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan 

Pengusaha Kena Pajak. PPN disebut juga dengan Value Added Tax (VAT) atau 

Goods and Services Tax (GST). 

Pajak Pertambahan Nilai jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak 

tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau 
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dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan 

langsung pajak yang ia tanggung. 

 

2.2.2 Dasar Hukum 

Berlaku Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga 

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang berubah menjadi Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2000 mengenai PPN Barang dan Jasa serta PPnBM. 

Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang 

dan jasa serta PPnBM. Sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, perubahan kedua menjadi Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2000 dan terakhir mengalami perubahan ketiga menjadi 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan pelaksanaan 

lainnya. 

 

2.2.3 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 

Pajak tidak langsung yang dikenakan atas adanya suatu perbuatan yang 

menyebabkan adanya lalu lintas barang sudah mulai diterapkan di Indonesia sejak 

tahun 1950.Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Perbedaan utama 

Pajak Pertambahan Nilai dari peredaran dan Pajak Penjualan 1951 adalah tidak 

adanya unsure pajak berganda. Sesuai dengan namanya, pajak dikenakan atas 

pertambahan nilai (value added) yang diberikan kepada barang yang dihasilkan 

atau diserahkan. Pajak yang dipungut dengan sendirinya terbebas dari unsur 
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pengenaan pajak berganda. Hal ini dimungkinkan karena ditetapkannya 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tariff yang sama (10%) dan adanya 

mekanisme kredit pajak. 

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

barang dan jasaserta Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 9883.Kedua jenis pajak ini merupakan satu-kesatuan sebagai 

pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri.Khusus terhadap penjualan atau 

penyerahan barang mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga 

dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

Di dalam Undang-undang ditemukan bahwa Undang-undang Pajak 

Pertambahan Nilai diberlakukan sejak tanggal  1 Juli 1984. Dengan peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPEU) Nomor 1 Tahun 1984, mulai 

berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai ditangguhkannya sampai 

selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1986, dan akan ditetapkan dengan  

Peraturan Pemerintah. Penundaan dilakukan karena pelaksanaan Undang-undang 

Pajak Pertambahan Nilai memerlukan persiapan yang sebaik-baiknya, baik pada 

aparatur perpajakan maupun dari masyarakat Wajib Pajak, sedangkan persiapan 

untuk melaksanakan Undang-undang itu menjelang tanggal 1 Juli dinilai belum 

memadai. 

 

2.2.4 Subjek Pajak Pertambahan Nilai 

Menurut Rimsky K (2005:335) Subjek Pajak disebut dengan Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yaitu orang pribadi atau badan, termasuk instansi pemerintah 
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dalam lingkungan perusahaannya atau pekerjaannya melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/ Jasa Kena Pajak dan Ekspor Barang Kena Pajak. 

Sedangkan pendapat Mardiasmo (2009:274) menyebutkan bahwa 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha sebagamana dimaksud 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak 

yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984, tidak termasuk 

Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri 

Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. 

Secara umum, setiap PKP diwajibkan untuk memungut PPN, menyetor dan 

melakukan pemungutan PPN atas penyerahan BKP atau JKP.Untuk menjadi PKP 

setiap pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

PKP.Namun demikian, bagi pengusaha kecil diberi kelonggaran untuk memilih 

untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak.Saat ini batasan pengusaha kecil adalah 

pengusaha dengan penjualan kurang dari 600 juta setahun. 

Adapun yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP menurut 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat 1, adalah: 

a. Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian, seperti: jual beli, tukar 

menukar atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan atas BKP. 

b. Pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. 

c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. 

d. Pemakaian sendiri atau pemberian Cuma-Cuma BKP. Maksudnya adalah: 

pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau 
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karyawannya, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, 

dan pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang-barang 

produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, contohnya: barang untuk 

promosi. 

e. Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjual-belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. 

f. Penyerahan BKP dari kantor pusat ke kantor cabang, dari kantor cabang ke 

kantor pusat dan penyerahan antar kantor cabang. 

g. Penyerahan barang secara konsinyasi. 

h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang 

dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap 

langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. 

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1A ayat 2 juga 

disebutkan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, adalah: 

a. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Dagang; 

b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang; 

c. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dalam hal 

PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang; 

d. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan dan pengambil alihan usaha dengan syarat pihak yang 

melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP; dan 
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e. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual 

belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang 

Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. 

 

2.2.5 Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Barang adalah barang berwujud yang memenuhi sifat dan hukunnya dapat 

berupa barang bergerak atau barang atau barang tidak bergerak, dan barang tidak 

berwujud. 

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan 

atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, 

atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas 

petunjuk dari pemesanan. 

Menurut Helmy (2005:63) PPN dikenakan atas: 

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 

Syarat-syaratnya adalah : 

a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP. 

b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak 

berwujud. 

c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. 

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

2. Impor BKP 

3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. 

Syarat-syaratnya adalah: 
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a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP. 

b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean. 

c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam 

Daerah Pabean. 

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 

7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha 

atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan 

sendiri atau digunakan pihak lain. 

8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut 

tidak untuk diperjual belikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat 

perolehannya dapat dikreditkan. 

 

2.2.6 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

a. Dasar Pengenaan Pajak 

Yang menjadi DPP adalah harga jual, penggantian, nilai impor, dan 

nilai lain yang diatur Menteri Keuangan. 

b. Tarif PPN 

Menurut UU No.42 Tahun 2009 Pasal 7, tarif PPN adalah sebagai 

berikut: 

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% 

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas: 

a) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 
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b) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud 

c) Ekspor Jasa Kena Pajak 

3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi 

paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Besarnya PPN dapat dihitung dengan selisih antara pajak yang telah 

dipungut pada saat penjualan atau penyerahan suatu barang atau jasa kena pajak. 

Penerimaan jasa kena pajak atau impor barang kena pajak (pajak 

masukan).Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada 

pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh 

PKP.Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar dari pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang 

dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. 

 

2.2.7 Prosedur atau Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai 

1) Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai dapat digambarkan sebagai berikut: 

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh 

PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual 

tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan 

Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa 

Faktur Pajak. 

b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib 

memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak 
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Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib 

membuat Faktur Pajak. 

c. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih besar 

daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta 

kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 

d. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan 

menggunaka Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

(SPT Masa PPN). 

2) Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai 

PPN = DPP x Tarif Pajak 

 

2.2.8 Faktur Pajak 

Menurut Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (23) 

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat 

Faktur Pajak. 

1) Jenis Faktur Pajak 

Berdasarkan Pasal 13 UU PPN Tahun 2009 dan PP No.143 Tahun 

2000, Faktur Pajak dapat berupa: 

 

a. Faktur Pajak Standar 
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Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang bentuk, unsure 

dan isinya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta 

sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan untuk pembeli 

dan bukti Pajak Keluaran bagi penjual. Dalam Faktur Pajak Standar 

harus dicantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan BKP 

danatau penyerahan JKP, yang meliputi: 

1) Nama, Alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP. 

2) Nama, Alamat, NPWP pembeli BKP dan/atau penerima JKP. 

3) Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual dan Penggantian dan 

Potongan Harga. 

4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut. 

5) Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut. 

6) Kode Nomor Seri dan Tanggal pembuatan Faktur Pajak. 

7) Nama, Jabatan dan Tanda Tangan yang berhak menandatangani 

Faktur Pajak. 

b. Dokumen-dokumen tertentu ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat (6) UU PPN No. 42 Tahun 2009 

dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No.KEP.522/PJ/2000 

yang telah diubah menjadi nomor KEP. 312/PJ/2001 ditetapkan bahwa 

dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak Standar: 

1) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran 

Pajak dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai untuk Impor Barang Kena Pajak. 
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2) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dibuat oleh 

Pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dam Cukai, 

dilampiri dengan Invoice yang merupakan satu kesatuan yang 

terpisah dari PEB tersebut. 

2) Saat Pembuatan Faktur Pajak Standar 

a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilaksanakannya 

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kecuali 

pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikut. Maka faktur pajak 

harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran. 

b. Pada saat Penerimaan Pembayaran per Termin dalam hal Penyerahan 

sebagai tahapan pekerjaan. 

c. Pada saat Pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi 

sebelum penyerahan Barang Kena Pajak danatau Jasa Kena Pajak. 

d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan 

kepada pemungut. 

3) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar 

a. Format Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar 

1) 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi, 

2) 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status, 

3) 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang. 

b. Format Nomor Seri Faktur Pajak Standar terdiri dari 10 (sepuluh) 

digit, dengan rincian sebagai berikut: 

1) 2 (dua) digit pertama adalah Tahun Penerbitan, 
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2) 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor Urut. 

 

2.2.9 Pengkreditan Pajak Masukan 

Gustian dan Lubis (2011:102) mengungkapkan bahwa pengkreditan 

Pajak Masukan terdiri atas: 

a. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran untuk pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2 Undang-undang PPN). 

b. Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan 

penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau 

impor barang modal dapat dikreditkan. 

c. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 

dan ayat (9). 

d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada 

Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang 

harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. 

e. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan 

pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 

 

2.2.10 Surat Pemberitahuan Masa (SPT) 

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja 

sama antara wajib pajak dan asministrasi pajak, yang memuat data-data yang 

diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. 



 30 

1. Fungsi SPT 

a. Memberikan data dan angka yang relavan dengan penghitungan kena 

pajak. 

b. Menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan 

sendiri dan atau melalui pemotongan, pemungutan pihak lain dalam 

satu tahun pajak, atau bagian tahun pajak (wajib pajak penghasilan). 

d. Melaporkan pembayaran dari kegiatan pemotongan atau pemungutan 

pajak orang pribadi atau badan lain (wajib pajak penghasilan). 

e. Melaporkan pembayaran pajak yang dipungut dalam hal ini adalah 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah bagi 

pengusaha kena pajak. 

2. Bukti-bukti yang Harus Dilampirkan 

Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar 

Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. 
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3. Batas Waktu Penyampaian SPT 

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

yang menyampaikan adalah Pengusaha Kena Pajak tanggal 20 bulan 

takwin setelah masa pajak berakhir. 

4. Sanksi Terlambat Menyampaikan SPT 

Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT dapat dikenakan 

denda untuk SPT Masa sebesar Rp. 500.000,- sesuai dengan Undang-

undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan pasal 7 ayat 1. 

 

2.3 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai 

Merupakan akuntansi yang kegiatan bertujuan untuk memberikan 

informasi yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelenggaraan 

pembukuan sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 

PPN.Akuntansi PPN ini berguna bagi perusahaan agar dapat menghitung, 

membayar dan melaporkan PPN dan PPnBM. 

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim 

dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali 

peraturan perpajakan menentukan lain. Wajib Pajak tidak perlu membuat dua 

pembukuan (ganda) yang dipergunakan untuk perpajakan (fiskal) dan untuk 

tujuan lain (komersial). 

Pada prinsipnya, PPN dipungut berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu 

prinsip akrual dank as.Dalam prinsip akrual, PPN yang terutang pada saat 

pembayaran barang, jasa atau impor barang, meskipun atas penyerahan tersebut 
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belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya.Sedangkan dalam prinsip 

kas, PPN terutang pasa saat pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum 

penyerahan barang atau jasa. 

Atas dasar hal tersebut, faktur pajak harus dibuat saat penyerahan barang 

atau pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang dan jasa 

dilakukan. Terdapat dua cara pembukuan PPN dalam akuntansi, yaitu metode 

faktur dank as. Dalam metode faktur, PPN yang terutang dicatat pada saat fktur 

dikeluarkan.Faktur pajak dibuat pada saat pembayaran atau pada saat penerimaan 

pembayaran.Pencatatan tidak tergantung pada saat pembuatan faktur. 

Undang-undang hanya mensyaratkan PKP untuk menyelenggarakan 

pembukuan. Pada Pasal 26 ayat (4) UU No. 9 Tahun 1994, syarat minimal yang 

harus dipenuhi bagi Wajib Pajak dalam menyelenggarakan pembukuannya yaitu 

sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau hutang, 

modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dihitung 

pajak terutang. 

Pelaksanaan pembukuan harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dan 

menggunakan huruf latin dan mata uang rupiah. Saldo perkiraan Pajak Masukan 

dan Pajak Keluaran pada akhir periode akuntansi dikurangkan. Bila saldo 

perkiraan Pajak Masukan lebih besar dari saldo perkiraan Pajak Keluaran, maka 

jumlah sisanya disajikan di sisi debet bagian aktiva lancar. Sebaliknya bila saldo 

Pajak Masukan lebih kecil daripada saldo perkiraan Pajak Keluaran, maka sisanya 

dicantumkan di sisi kredit bagian pasiva lancar. 

 



 33 

Tujuan lain dari akuntansi PPN adalah : 

a. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan PPN. 

b. Dasar untuk menghitung Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. 

c. Dasar untuk mengetahui jumla pajak yang harus di setorkan ke Kas 

Negara. 

d. Dasar untuk meminta restitusi. 

e. Alat pertahanan Wajib Pajak dalam menjawab pemeriksaan atau 

penyelidikan Pajak. 

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat 

dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) : 

1. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan. 

PT X membeli barang untuk persediaan dalam bulan agustus 2008 seharga Rp. 

10.000.000, dengan kredit dari PT. Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal 

sebagai berikut: 

 Pembelian 10.000,00 

PPN Masukan 1.000,00 

Utang 11.000,00 

2. Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan. 

PT X .mesin seharga Rp. 100.000 dengan kredit pada bulan juni 2008 dari PT 

Y. Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut: 

 Mesin 100.000,00 

 PPN Masukan 10.000,00 

 Utang 110.000,00 
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3. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan. 

PT X membeli tunai alat tulis seharga Rp. 5.000,00 ditambah PPN 10%karena 

alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan prosesproduksi. 

Pajak Masukan tidak boleh di kreditkan.PPN yang tidak dapatdi kreditkan 

dapat di bebankan sebgai biaya operasi.Transaksi ini dicatat dengan ayat 

jurnal sebagai berikut : 

Alat tulis 5.000,00 

Biaya ATK 500,00 ( By PPN yang tidak dapat di kreditkan ) 

Kas 5.500,00 

4. Pembelian barang/Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan. 

PT.X membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga 

Rp. 20.000.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraansedan tidak 

dapat di kreditkan.Namun pajak tersebut dapat di bebankansebagai biaya 

perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di bedakan sekaligus di tahun 

perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan tarif penyusutanya.Transaksi 

ini di catat dengan ayat jurnal sbb: 

Kendaraan Sedan 22.000,00 

Kas 22.000,00 

5. Pembelian dengan potongan 

PT.X membeli barang seharga Rp. 12.000.000,00 dengan potonganpembelian 

Rp. 2.000,00 jika pembayaran di lakukan periode yang ditentukan tarif PPN 

10 %. Transaksi di catat sebagai berikut: 
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Pembelian 12.000,00 

Cadangan potongan pembelian (2.000,00) 

Utang 22.000,00 

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam jangka waktu yangdi 

tentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan.Pembayaran utang 

pembelian ini di catat sbb: 

Utang 11.000,00 

PPN Masukan 200,00 

Rugi karena potongan tidak diambil 2.000,00 

Kas 13.200,00 

Karena potongan tidak di ambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas 

potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus di 

bebankan.Demikian pula Penjualan harus memperhitungan PPN terutang 

denganjumlah yang sama. 

6. Pengembalian pembelian 

Kerena tidak sesuai dengan spesifik barang, pembelian sebanyak Rp 1.000,00 

di tambah PPN 10% di kembalikan kepada penjual. Transaksi ini di catat sbb: 

Utang 1.100,00 

Pembelian 1.000,00 

PPN Masukan 100,00 

Menurut Tjahjono, Ahmad (2003:234) Pendekatan soal tanya jawab 

tentang PPN ada 3 metode pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu : 



 36 

1. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan pada satu perkiraan. 

Pembukuan dengan cara ini, hanya mengunakan satu perkiraan yaitu PPNyang 

saldonya mungkin Debit atau Kredit tergantung mana yang lebih besarantara 

Pajak Masukan atau Pajak Keluaran untuk suatu masa tertentu. 

Misal PT. A membeli barang dengan perhitungan : 

Pembelian barang X 100 KG dengan Harga  Rp. 10.000.000,00 

PPN 10%  Rp. 1.000.000,00 

Jumlah yang harus di bayar  Rp. 11.000.000,00 

Transaksi ini akan di jurnal oleh PT. A sbb: 

Persediaan barang 10.000.000,00 

PPN 1.000.000,00 

Kas 11.000.000,00 

Bila dalam bulan atau masa pajak yang sama PT. A menjual seluruh 

barangdengan perhitungan : 

Harga barang X (Rp. 120.000/kg)  Rp. 12.000.000,00 

PPN 10%  Rp. 1.200.000,00 

Jumlah yang akan di terima  Rp. 13.200.000,00 

Maka PT. A menjurnal : 

Piutang/kas 13.200.000,00 

 Penjualan 12.000.000,00 

 PPN 1.200.000,00 
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Pada bulan/ akhir periode, PPN akan mempunyai saldo kredit sebesar 

Rp200.000,00 (1.200.000 – 1.000.000) yang akan di setor ke kas Negara 

padabulan berikutnya dengan mendebet perkiraan PPN. 

Bila selama bulan yang bersangkutan hanya terjual sebagian saja misal 50 kg 

denganperhitungan sbb: 

Harga barang X  Rp. 6.000.000,- 

PPN 10%  Rp. 600.000.- 

Jumlah yang akan di terima Rp. 6.600.000,- 

Maka PT. A menjurnal : 

Piutang/kas 6.600.000,- 

Penjualan 6.000.000,- 

PPN 600.000,- 

Pada akhir periode PPN akan mempunyai saldo debet sebesar Rp. 400.000 

(1.000.000 – 600.000 ) yang dapat di mintakan restitusi atau di perhitungakan 

dengan masa pajak berikutnya. 

Bila kelebihan pajak ini akan di perhitungakan dengan masa pajak berikutnya, 

maka perusahaan tidak perlu membuat jurnal sedangkan bila akan di 

mintakan kembali (restitusi ), pada saat di terima akan di jurnal : 

Kas 400.000,- 

PPN 400.00,- 
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2. PPN Masukan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah tanpa 

proseduroffset pada setiap masa pajak. 

Dengan cara ini PPN Masukan dan PPN Keluaran di bukukan pada perkiraan 

yang berbeda , dimana saldo masing – masing perkiraan akan terus menerus 

bertambah karena terjadi akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran 

selamaperiode tertentu.Berdasarkan contoh pada alternatif pertama PT.A akan 

membukukantransaksi – transaksi sbb: 

Pada saat Pembelian 

Persediaan barang 10.000.000,- 

PPN Masukan 1.000.000,- 

Kas 11.000.000,- 

Pada saat Penjualan 

 Piutang/kas 13.200.000,- 

  Penjualan 12.000.000,- 

PPN Keluaran 1.200.000,- 

Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, menyebabkan 

perusahaan harus menyetor selisihnya ke kas Negara dan atas penyetoran 

iniakan di jurnal sbb: 

PPN Keluaran 200.000,- 

Kas 200.000,- 

Dengan prosedur pembukuan seperti ini, setiap terjadi penyetoran ke kas 

Negara PPN Masukan akan sama besarnya PPN Keluaran.Dalam hal terjadi 

restitusi, maka pada saat uang di terima dari kas Negara,akan di jurnal: 
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Kas 400.000,- 

PPN Masukan 400.000,- 

3. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang di bukukan secara terpisah 

denganprosedur offset pada setiap akhir masa pajak. 

Dengan ini prosedur pembukuan sampai denganpenyetoran selisih PPN 

Masukan dan PPN Keluaran ke Kas Negara atau penerimaan restitusi dari 

kasNegara sama seperti prosedur pembukuan pada alternatif kedua. Pada 

akhirmasa pajak ( akhir bulan ) dilakukan penjurnalan untuk meng-offset 

perkiraanPPN Masukan dan PPN Keluaran pada saat selesainya pembuatan 

SPT PPNbulan bersangkutan. 

Berdasakan contoh yang sebelumya, pada akhir masa pajak PT.A 

akanmenjurnal: 

PPN Keluaran 1.000.000,- 

PPN Masukan 1.000.000,- 

Dengan jurnal ini PPN Keluaran akan mempunyai saldo kredit sebesar 

Rp200.000,- yang akan menjadi nihil dengan terjadinya pendebetan pada 

saatpenyetoran ke Kas Negara. 

Pada contoh berikut dimana terdapat restitusi sebesar Rp. 400.000,- jurnal 

padasaat SPT selesai di buat adalah : 

PPN Keluaran 600.000,- 

PPN Masukan 600.000,- 
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Dengan membukukan jurnal ini PPN Masukan akan mempunyai saldo 

debetsebesar Rp. 400.000,- yang akan menjadi nihil dengan di terimanya 

restitusi dariKas Negara. 

 

2.4 Pajak dalam Islam 

Pajak Pertambahan Nilai atau yang dikenal dengan sebutan PPN yaitu 

pajak yang dipungut berdasarkan atas konsumsi suatu jenis barang ataupun jenis 

jasa tertentu di dalam negeri, berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan 

bahwa dalam Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat batasan antara 

mengkonsumsi jenis barang ataupun jasa baik yang halal ataupun yang haram. 

Dalam al-quran, hadits, ijma‟ serta qiyas tidak terdapat larangan dalam 

mengkonsumsi suatu jenis barang yang halal, akan tetapi untuk jenis barang yang 

haram jelas dilarang, seperti yang telah difirmankan Allah Swt, yang berbunyi: 

                             

       

 

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa 

yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang melampaui batas.” (Al-Maidah 5:87)  

Oleh karena itulah, jika terdapat pengenaan pajak pada jenis barang 

ataupun jasa yang telah diharamkan dalam syariat Islam, maka hasil dari 

pemungutan pajak tersebut sudah tercampur dengan hasil dari pemungutan pajak 

atas barang-barang ataupun jasa-jasa yang dihalalkan oleh hukum Islam.  
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Nabi Muhammad Saw melarang kita sebagai umatnya untuk 

mengharamkan segala jenis barang ataupun jasa yang telah dihalalkan ataupun 

menghalalkan segala jenis barang ataupun jasa yang telah diharamkan. Dan ini 

sesuai dengan sabda beliau, yang berbunyi:  

“Kaum muslimun itu wajib mengikuti segala syarat yang mereka buat, 

kecuali syarat yang mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang 

yang haram.” (HR. At-Tirmidzi)  

 

Selain pengkonsumsian jenis barang ataupun jasa PajakPertambahan Nilai 

juga tidak dapat membedakan antara golongan yang berpendapatan tinggi ataupun 

golongan yang berpendapatan rendah, karena Pajak Pertambahan Nilai memakai 

satu tarif tunggal yaitu 10%.  

Dalam hal ini hukum Islam telah dengan jelas melarangnya, karena 

pengenaan pungutan ataupun pajak seperti yang kita kenal sekarang ini dipungut 

seharusnya hanya kepada golongan yang berpendapatan tinggi. Jikalau dipungut 

juga kepada golongan yang berpendapatan rendah maka beban yang 

ditanggungnyapun akan lebih berat yang menyebabkan mereka akan lebih 

sengsara.  

Dikarenakan barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan 

pajaknya sebesar 10% sehingga akan sangan membebankan perekonomian 

terutama bagi masyarakat yang termasuk dalam golongan yang berpenghasilan 

rendah.Maka menyebabkan harga-harga barang dan jasa termasuk barang-barang 

kebutuhan pokok jauh di atas harga yang sewajarnya. 

Oleh karena itulah, maka penerapan Pajak Pertambahan Nilai kurang 

mencerminkan adanya keadilan bagi tinggi serta golongan yang berpenghasilan 
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rendah. Dalam hal ini salah seorang pakar ekonomi Islam M. Umer Chapra 

menegaskan bahwa: Suatu sistem perpajakan dianggapnya adil jika digunakan 

untuk mendanai sesuatu yang sangat penting untuk mewujudkan maqashid, beban 

pajak yang ditanggungkan kepada yang membayarnya hendaknya tidak terlalu 

berat sehingga melebihi kemampuannya untuk menanggungnya dan 

didistribusikan secara adil diantara mereka yang mampu membayar, serta hasil 

yang didapatkan dari penarikan pajak tersebut harus benar-benar digunakan 

berdasarkan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. 

Dalam hal lain, jika Pajak Pertambahan Nilai itu termasuk „ushr (bea 

cukai) yang dikenakan tarif 10% maka pernyataan tersebut adalah tidak benar 

adanya, karena „ushr dikenakan kepada orang kafir ketika mereka akan 

menjajakan barang dagangannya di dalam daerah kaum muslim, dan tarif tersebut 

juga berlaku di dalam kawasan kaum kafir jika kaum muslim memasuki daerah 

kaum kafir.  

Jadi dapat dikatakan bahwa pengenaan „ushr yaitu dikarenakan adanya 

balasan terhadap kaum kafir yang mengenakan pajak terhadap kaum muslim dan 

bukan dikarenakan kaum muslim ataupun kaum kafir yang mengkonsumsi suatu 

jenis barang tertentu.  

Seperti yang terjadi pada kekhalifahan Umar bin Khaththab ra. dimana 

Abu Yusuf melaporkan bahwa Abu Musa al-Asy‟ari salah seorang gubernur, 

pernah menulis kepada Khalifah Umar bahwa para pedagang muslim dikenakan 

bea dengan tarif sepersepuluh di tanah-tanah harb. Khalifah Umar menasehatinya 



 43 

untuk melakukan hal yang sama dengan menarik bea dari mereka seperti yang 

mereka lakukan kepada pedagang muslim. 

Sedangkan para ulama lain yang berpendapat bahwa terdapat kewajiban 

lain selain zakat seperti halnya pajak, yaitu:  

a. Imam Qurtubi dalam Tafsir al-Qurtubi, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi 

berpendapat bahwa:  

Para ulama sependapat bila datang satu kebutuhan mendesak kepada 

kaum Muslimin setelah membayar zakat maka wajib kepada mereka yang 

kaya mengeluarkan hartanya untuk menanggulangi keperluan tersebut. 

b. Mahmud Syaltut dalam al-Fatawa, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi 

berpendapat bahwa:  

Apabila pemerintah atau pemimpin rakyat tidak mendapat dana 

untuk menunjang kemaslahatan umum, seperti pembangunan sarana 

pendidikan, balai pengobatan, perbaikan jalan dan saluran air, serta 

mendirikan industri alat pertahanan negara di mana kaum hartawan masih 

diam membelenggu tangannya, maka dibolehkan bagi pemerintah, untuk 

memungut pajak dari kaum hartawan, untuk meringankan pelaksanaan 

rencana pembangunan itu. 

c. Abu Yusuf, dalam kitabnya al-Kharaj, seperti yang dikutip oleh Gusfahmi 

menyebutkan bahwa  

Semua khulafa ar-rasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul 

Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan 

keadilan dan kemerataan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat 
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untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak 

penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan 

rakyat yang terbebani. 

 

 


