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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. LANDASAN PENELITIAN TERDAHULU 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh handri Rori. (2013) 

penerapan PPh 21 pada PT. Polandouw bertujuan untuk mengelola 

kewajiban perpajakan secara lengkap dan benar. Sedangkan apabila 

diterapkan dengan benar kebijakan tax planning ini dapat diperoleh 

manfaatnya adalah dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur 

biaya sehingga dapat menghematkan arus kas keluar, dan dapat 

mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terutang 

secara akurat. Penerapan kebijakan tax planning dapat berpengaruh 

pada pembayaran pajak penghasilan terutang. Penerapan sistem 

administrasi yang tertib dan rapi dapat berjalan dengan lancar sesuai 

rencana. 

Menurut Arham. (2016) PPh 21 dalam setahun, gaji karyawan terdiri 

dari gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, 

tunjangan Askes, Jasa Produksi, dan Tunjangan PPH. PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Tuminting dalam menghitung PPH Pasal 21 

menggunakan metode Gross up, perusahaan menanggung PPH Pasal 21 

karyawan dengan cara memberikan tunjangan PPH Pasal 21 bagi 

masing-masing karyawan yang menambah unsur penghasilan bagi 

pegawai. Sehingga, penghasilan bruto pegawai dalam perhitungan PPH
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Pasal 21 menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan 

perhitungan PPH Pasal 21 metode net. PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Tuminting dapat menghemat PPH Pasal 21 jika perhitungan PPH Pasal 

21 menggunakan metode net. Terjadi kekeliruan penerapan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2014 disebabkan oleh perusahaan 

tidak menggunakan vdata status pernikahan yang terbaru dari 

karyawannya. Jadi PT. Pegadaian menggunakan metode gross up untuk 

melakukan pembayaran pajak pasal 21. 

Kusumawati1 dan Liana (2013) mengatakan (1) Perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 karyawan PRIMKOKAS sudah melakukan 

perhitungan PPH pasal 21 sesuai dengan Undang-undang perpajakan 

hanya saja dalam Perhitungan PPH pasal 21 karyawan, PRIMKOKAS 

menggunakan Gross Up Method yaitu dengan memberikan tunjangan 

pajak kepada karyawan sebesar pajak terutangnya. Tunjangan pajak 

tersebut diakui sebagai penghasilan karyawan, sehingga dalam 

pembuatan laporan keuangan fiskal tunjangan ini dapat menjadi 

pengurang penghasilan Bruto yang berdampak baik bagi perusahaan (2) 

Dari ketiga metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu Gross 

Method,Net Method dan Gross Up Method. Maka dapat ditarik 

kesimpulan perusahaan telah melaksanakan perencanaan dengan baik 

perusahaan menggunakan Gross Up method dalam perhitungan PPH 

pasal 21 Karyawan. Metode Gross Up adalah cara yang paling adil, 

karena perusahaan yang menerapkan ini memperlakukan karyawannya 
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sebagai mitra perusahaan. seperti halnya dalam etika bisnis salah 

satunya harus ada keadilan diantara kedua belah pihak. Dengan 

menggunakan metode Gross Up tampak beban PPH pasal 21 yang 

disetor lebih besar dibanding metode lainnya. Namun sebagain 

perencanaan pajak pasti akan mengetahui bahwa ada nilai lebih bagi 

karyawan (take home pay) dan bagi PPH badan dalam perhitungan 

laporan keuangan fiskal.  

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep pajak  

 A.Pajak  

Undang-undang KUP No 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) 

mendefinisikan bahwa pajak adalah konstribusi wajib pajak kepada 

negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebersar-

besarnya kemakmuran rakyat. 

Bagi negara pajak merupakan sumber penerimaan, sedangkan disisi 

lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan 

mengurangi laba perusahaan. Beban pajak yang dipikul subjek pajak 

khususnya subjek pajak badan, memerlukan perencanaan yang baik, 

oleh karena itu strategi perpajakan menjadi mutlak untuk mencapai laba 

perusahaan yang optimal, strategi dan perencanaan yang baik dan benar 
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tentu saja harus legal, akan mampu mendorong perusahaan untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lain (Hidayat dan Edi, 2006)  

Pengertian pajak menurut Soemitro (1991: 1) “Pajak adalah iuran 

rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum”. 

Jadi penulis menyimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa 

pajak adalah kewajiban atau beban yang harus dibayarkan kepada 

Negara sebagai sumber pendapatan Negara yang akan digunakan untuk 

pembelanjaan yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat walaupun 

pajak bersifat memaksa. 

    B. Beban pajak  

Beban pajak adalah jumlah agregat pajak dan tanggungan yang 

diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi pada suatu periode. Beban 

pajak penghasilan biasanya tidak sama dengan jumlah aktual yang 

dibayarkan dalam bentuk pajak atau pembaharan tunai. Beban pajak 

penghasilan ditentukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

jumlah pajak yang dibayarkan ditentukan oleh peraturan pajak 

pemerintahan yang berlaku.  

 

 

 



11 
 

 
 

2. Strategi pajak  

 Terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk 

mengefisiensikan beban pajak (Pohan,2015:10). Adapun strategi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tax saving  

Tax saving adalah upaya untuk mengefisiensikan beban pajak 

melalui pemilihan alternatife pengenaan pajak dengan tarif yang lebih 

rendah. 

2. Tax avoidance  

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan 

cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada 

transaksi yang bukan objek pajak. 

3. Menghindarkan pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih 

bayar  

a. Mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPH Pasal 25 ke KPP 

yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak 

yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Pengajuan 

tersebut dapat dilakukan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun 

pajak dan wajib pajk dapat menunjukan bahwa PPH yang akan terutang 

untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% ( tujuh puluh lima persen) 

dari PPH terutang yang menjadi dasar perhitungan besarnya Pajak 

Penghasilan Pasal 25 (KEP-537/PJ./2000). 
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b. Mengajukan permohonan pembebasan PPH Pasal 22 impor apabila 

perusahaan melukan impor.  

4. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan  

Menghindari pelanggaran terhadap perturan perpajakan dapat 

dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan. 

 

3. Manajemen pajak  

Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan 

manajemen keuangan, yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh 

likuiditas dan laba yang cukup (Lumbantoruan, 1996:483). Menurut 

Suandy (2006:7) tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua 

sebagai berikut:  

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.  

2.   Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.  

4. Fungsi-fungsi manajemen pajak  

Pohan (2015:13) menjelaskan bahwa terdapat 4 fungsi manajemen 

pajak. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah : 

1. Tax planning 

Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan pajak 

agar pajk yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisiensi. Tujuan 

utama tax planning adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh 

dalam koridor peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat 

membayar pajak dalam jumlah minimal. 
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2. Tax Administration/Tax compliance  

Tax Administration/Tax compliance mencakup usaha-usaha 

untuk memenuhi kewajiban administrasion perpajakan dengan cara 

menghitung pajak secara benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan, 

kepatuhan dalam membayar dan melaporkan tepat waktu sesuai 

deadline pembayaran dan pelaporan pajak yang telah ditetapkan. 

3. Tax Audit  

Tax Audit mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan 

pajak, menanggapi hasil pemeriksaan pajak maupun strategi dalam 

mengajukan surat keberatan atau surat banding. 

4. Other Tax Matters 

Masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan 

dengan perpajakan, seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan 

sistem dan produser perpajakan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian 

lain dalam perusahaan, seperti penerbitan faktur penjualan standart 

yang berhubungan dengan PPN, Pemotongan withholding tax (PPH 

Ps.23/26) yang berkaitan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, dan jasa profesi serta objek withholding tax lainya, juga 

termasuk pelatihan bagi staf yang berkaitan dengan msalah perpajakan 

dan sebagainya. 

  5.Perencanaan pajak  

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. 

Perencanaan pajak perlu dilakukan agar pajak yang dibayar 
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proporsional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Oktavia, 2012). 

Perencanaan pajak adalah salah satu contoh memanfaatkan celah 

peraturan (Rahayu, 2010). Menurut Wetzler (2006) perencanaan pajak 

memungkinkan perusahaan dengan relatif struktur pajak yang tidak 

efisien untuk memperbaiki masalahnya sehingga mampu bersaing 

dengan struktur pajak yang lebih efisien. Perencanaan pajak itu sendiri 

sesungguhnya merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan 

konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian 

setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya (Mangunsong, 2002). 

Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak 

yang minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak 

dan/atau penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama 

sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima 

oleh fiskus dan tidak akan ditolerir (Ruchjana, 2008) 

Zain (2008:28) menyatakan Strategi umum perencanaan pajak yaitu 

sebagai berikut.  

1. Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan 

alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya, 

perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp. 100 

juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan 

menjadi tunjangan dalam bentuk uang. 

2. Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan 
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objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian, 

perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi 

pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPH 

Pasal21. 

3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan dengan menguasai 

peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya 

sanksi perpajakan berupa:  

a. Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;  

b. Sanksi pidana: pidana atau kurungan. 

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak  

 Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. 

Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak 

keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk 

penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak 

pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.    

5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan  

 Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai 

pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak 

dibayar dimuka. Misalnya, PPH Pasal 22 atas pembelian solar dan/atau 

impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai. 
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6. Manfaat perencanaan pajak 

Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh daeri perencaanaan 

pajak yang dilakukan secara cermat (Pohan, 2015). Adapun manfaat 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupakan unsur 

biaya dapat dikurangi. 

2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan 

perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas 

untuk pajak, dan menentukan surat pembayaran sehingga perusahaan 

dapat menyusun anggran kas secara lebih akurat. 

  

 

7. Pajak Penghasilan  

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Peghasilan, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan 

terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya 

dalam tahun pajak. Dalam menghitung pajak penghasilan wajib pajak 

diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, 

memperhitungkan, dan melaporkan pajaknya secara sendiri yang 

dikenal dengan Self Assessment System. Sistem self-assessment telah 

diimplementasikan pada perusahaan sejak tahun 2001 untuk 
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menggantikan sistem official assessment (Mansor, 2004). Sistem self 

assessment menekankan tanggung jawab pembayar pajak untuk 

melaporkan pendapatan mereka dan menentukan perencanaan atas 

kewajiban perpajakan mereka sendiri dengan sebaik mungkin (Palil, 

2010) 

 

  Objek Pajak Penghasilan 

Berdasarkan Pasal 4, undang-undang perpajakan nomer 38 tahun 

2008, yang menjadikan objek pajak penghasilan (PPh) adalah 

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonimis yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baim yang berasal dari indonesia maupun 

luar negeri, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan Waib Pajak yang brsangkutan, dengan nama dan dalam bentu 

apapun. Objek pajak penghasilan meliputi : 

1. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji atau upah, premi asuransi 

jiwa dan premi asuransi kesehatan yang diberikan oleh pemberi kerja.  

2. Hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian 

tabungan, hadiah dari pertandingan dan lain sebagainya termasuk 

penghargaan.  

3. Laba bersih usaha adalah selisih total penghasilan bruto yang diterima 

dikurangi beban usaha yang dikeluarkan melalui mekanis pencatatan 

dalam pembukuan dalam masa pajak atau dalam satu tahun. 
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4. Keuntungan karena penjualan tau karena pengalihan harta 

a. Kentungan karena pengalihan harta kepada perseorangan persekutuan 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham 

b. Keuntunganya karena pengalihan harta kepada pemegang saham,sekutu 

atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan lain 

sebagainya. 

c. Keuntungan likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilan alih usaha, 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, banuan, atau 

sumbangan , kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan. 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagaian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

5. Penerimaan kembalian pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 

6. Bunga adalah pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan 

imbalan sehubungan dengan jaminan pengembaliaan utang. 

7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak royalty adalah suatu jumlah 

yang dibayarkan atau terutang dengan cara perhitungan apa pun. 
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Sebagai imbalan atas penggunaan hak ciptan, penggunaan perlengkapan 

industri, pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah 

teknikal dll, pemberian babtuan tambahan atau perlengkapan 

sehubungan dengan penggunaan perlatan/perlengkapan berupa 

satelit,kabel dan lain sebagainya. 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta  

bergerak maupun harta tidak bergerak misalnya : sewa kantor, sewa 

mobil 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala misalnya alimentasi 

atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam 

waktu yang ditentukan  

11. Keuntungan pembebasan utang  oleh pihak yang berpiutang dianggap 

sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi 

pihak yang berpiutang dibebankan sebagai biaya  

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing keuntungan krean adanya 

selisih krus dapat disebabkan  fluktasi kurs mata uang asing atau 

adanya kebijaksaan pemerintahan dibidang moneter  

13. Selisih lebih karena ada pengembalian aktiva 

14. Penerimaan premi asuransi  selain asuransi dan dwi guna berdasarkan 

menteri keuangan pemerintah 

15. Iuran diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari 

wajib pajak yang menjalankan usaha. 
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16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

kena pajak tambahan kekayaan neto pada hakekatnya merupakan 

amulasi penghasilan baik yang telah kena pajak maupun yang bukan 

objek pajak. 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah kegiatan usaha berbasis syariah 

memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang 

bersifat konvensional. 

18. Penghasilan transaksi saham dan sekuritasnya lainya, transaksi 

derivative yang diperdagangkan dibursa dan transaksi jual saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 

diterima oleh perusahaan modal venturan. 

19. Penghasilan dari transaksi pengalohan harta berupa tanah/bangunan, 

uasaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah. 

8. Pajak penghasilan 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan cara pelunasan Pajak 

penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang Pribadi 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan sesuai 

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 31/PJ/2012 tentang 

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. 

9. Pihak yang ditunjukan pemotong dan pemungut PPH pasal 21 
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Pemotongan PPH pasal 21 dan /atau PPH pasal 26 sesuaia Per-

Dirjen pajak No. PER-31/PJ/2012 meliputi: 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari: 

a. Orang pribadi atau badan  

b. Cabang perwakilan atau untuk dalam hal melakukan sebagaian atau 

seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, 

honorium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, 

atau unit tersebut. 

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada pemerintahan pusat termasuk institusi TNI/Polri, 

pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintaham, lembaga-

lembaga Negara lainya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar 

negeri, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 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:  

a. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan jasa atau kegitan yang dilakukan oleh orang pribadi 

dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli 
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yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya 

sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya. 

b. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang 

pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. 

c. Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan lain 

kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. 

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 apa pun kepada 

wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu 

kegiatan. 

6. Badan penyelenggara perwakilan Negara asing  atau badan organisasi 

internatonal yang member penghasilan kepada wajib pajak dalam 

negeri 

10. Tarif pajak dan penerapanya PPh 21   

     Tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak perseorangan yang 

menerima penghasilan dari pekerja tetap atau bebas. 

 

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 UU no 28 tahun 2008 wajib pajak 

perseorangan yaitu :  

Penghasilan kena pajak  Tarif 
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Sampai jumlah 

Rp.50.000.000 

= 5% 

Diatas. Rp.50.000.000 

s/d Rp. 250.000.000 

= 15% 

Diatas. Rp.250.000.000 

s/d Rp. 500.000.000 

= 25% 

Diatas Rp.500.000.000 = 30% 

 Tarif tersebut berdasarkan Pasal 17 diatas diterapkan atas penghasilan 

kena pajak dari:  

a. Pegawai tetap  

b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan. 

c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara 

bulanan. 

 

2. Tarif berdasarkan Pasal 17 diterapkan atas jumlah kumulatif dari: 

a. Penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi 

PTKP, yang diterima bukan pegawai yang dihitung setiap bulan. 

b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterina atau diperoleh dari 

tenaga ahli 

c. Jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada 

bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan. 
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d. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang 

bersifat tidak teratur aatu diperoleh anggota dewan komisaris atau 

dewan pengawas yang tidak merangkap pegawai tetap pada perusahaan. 

e. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, gratifikasi, tantiem, 

bonus atau imbalan lain sebagainya yang bersifat tidak teratur. 

 

 

 

11. Cara perhitungan PPh pasal 21  

Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi 

kerja atas penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak 

tetap, pension dan tenaga ahli berikut teratur dalam bentuk rumus : 

Penghasilan Bruto sebulan     Rp.XXXX,00 

Penghasilan Bruto (premi jamsostek)   Rp.XXXX,00            

penghasilan bruto (biaya jabatan, iuran pensiun) (Rp.XXXX,00) 

Penghasilan sebulan     Rp.XXXX,00 

Penghasilan neto setahun ( penghasilansebulan X 12)  Rp.XXXX,00 

PTKP (pengurangan penghasilan neto)   (Rp.XXXX,00) 

Penghasilan kena pajak     Rp.XXXX,00 

 

12. Penghasilan kena pajak 

 Penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk 

menentukan besarmya pajak pengasilan  (PPh) yang terutang. Bagi 
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wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri pada dasarnya 

terdapat 3 cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. 

1. Perhitungan dengan cara biasa

Besarnya penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi 

wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri yang 

menyelenggarakan pembukuan dalam suatu tahun dengan cara 

mengurangi penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, 

menagih dan memelihara penghasialan dan untuk wajib pajak orang 

pribadi selanjutnya dikurangi dengan penghasialn tidak kena pajak 

(PTKP). 

2. perhitungan dengan menggunkan norma perhitungan penghasilan neto

      Penentuan besar penghasilan kena pajak dengan norma perhitungan 

diperbolehkan bagi wajib pajak orang pribadi yang berhak tidak 

menyelenggarakan pembukuan  dengan melakukan kegiatan usaha atau 

perkejaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari 

Rp.4.800.000.000/tahun.  

3. Perhitungan dengan mempergunakan norma perhitungan khusus

Norma perhitungan khusus diperbolehkan untuk golongan wajib 

pajak tertentu, seperti perusahaan pelayaran atau penerbangan, 

perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengoboran minyak gas 

dan panas bumi, perusahaan dagang asing dan sebagainya. Penghasilan 

kena pajak wajib bagi orang pajak pribadi dalam negeri yang terutang 
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pajak dalam suatu bagian tahun pajak dihitung berdasarakan neto yang 

telah diperoleh dalam bagian pajak yang disetahunkan. 

 

 




