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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Farnika (2013) menganalisis tentang 

penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak wajib pajak 

besar setelah pemberlakuan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan analisis deskriptif. 

Dalam analisisnya, penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun 2006-

2009 dikarenakan PPh Pasal 21, PPN, dan PPnBM juga mengalami kenaikan. 

Pajak Penghasilan WP OP baru muncul pada tahun tersebut dengan nominal yang 

cukup besar. 

 Setiawan et al. (2015) menganalisis dampak kenaikan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan PPN sektor dagang di kota Batu, 

mengalami penurunan penerimaan PPN. Hal ini disebabkan motivasi daya 

konsumsi masyarakat kurang meningkat meskipun take home pay yang dimiliki 

mengalami kenaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang 

menjelaskan pernyataan informan kemudian dianalisis dengan latar belakang 

perilaku dari responden. 

 Analisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan sesudah 

kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dilakukan Nafia dan 

Sunandar (2016) dengan menggunakan sempel Kantor Pelayanan Pratama Tegal. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif untuk 
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menghitung pertumbuhan Wajib Pajak, selain itu metode analisis komparatif 

untuk membandingkan antar elemen dalam beberapa periode yang berurutan. 

Hasilnya menunjukkan terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah kenaikan 

PTKP. Kenaikan PTKP mengakibatkan semakin meningkatkanya penerimaan 

Pajak Penghasilan. Selain itu, penelitian ini juga membuktikan perubahan 

besarnya PTKP juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP 

Pratama Tegal. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Malia dan Qoyyimah (2016) tentang analisis 

kenaikan PTKP sebagai upaya peningkatan pertumbuhan wajib pajak dan 

penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Pamekasan dengan metode 

deskriptif kuantitatif menunjukkan bahwa PTKP mampu meningkatkan 

pertumbuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan. PTKP tidak 

mampu meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2013 namun pada tahun 

seterusnya (2014-2015) penerimaan PPh 21 mengalami peningkatan. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Daya Pikul 

 Teori daya pikul adalah 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 a) 

unsur objektif, melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh 

seseorang; b) unsur subjektif, melihat besarnya kebutuhan materil yang harus 

dipenuhi (Mardiasmo, 2013:3). 

 Menurut Prof. De Langen, kekuatan membayar pajak seorang wajib pajak 

kepada negara setelah penghasilan dikurangi dengan dengan minimum kehidupan. 

Ukuran minimum kebutuhan yang digunakan dalam Pajak Penghasilan adalah 

besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) artinya, wajib pajak baru akan 

dikenakan kewajiban membayar pajak jika penghasilannya diatas ukuran 

minimum (Tjahjono dan Husein, 2009).  

2. Kebijakan Fiskal 

 Menurut Rahayu (2010: hal.1-3) kebijakan fiskal adalah kebijkaan 

penyesuaian dibidang pengeluaran dan penerimaan (pajak) untuk memperbaiki 

keadaan ekonomi. Mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada 

keadaan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dengan penyesuaian keluaran dan penerimaan negara. 
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3. Pajak 

 Prof. Dr. Rochamat Soemitro, SH mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat 

kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

secara langsung mendapatkan timbal balik, digunakan untuk membayar 

kepentingan umum (Mardiasmo, 2013:1).  

 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, pengertian pajak yaitu “ 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” 

(Kemenkeu, 2007). 

 Pajak adalah pembayaran sebagian penghasilan yang dimiliki oleh 

masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa karena diatur oleh undang-

undang, yang tidak dapat dirasakan timbal baliknya secara langsung dimanfaatkan 

untuk kesejahteraan masyarakat. 

4. Wajib Pajak Orang Pribadi 

 Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari menjalankan 

usaha atau pekerjaan bebas, dan orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas (karyawan). Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan 

oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha yang tidak 

terikat oleh suatu hubungan kerja. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk wajib 

pajak orang pribadi dihitung sebesar (Mardiasmo, 2013:171); 
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(                      )                    

Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto – Biaya yang diperbolehkan UU PPh.  

Tabel 2.1. Tarif Pasal 17 UU PPh. 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan 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% 

Sumber : Prastowo et al. (2014:26) 
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Tabel 2.2. Mekanisme Perhitungan Pajak 

No Wajib Pajak Langkah Perhitungan 

1. Orang pribadi yang tidak 

menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

1. Menghitung seluruh penghasilan yang 

diterima atau diperoleh selama setahun 

berdasarkan bukti potong yang diterima 

dari pemberi kerja. Penghasilan yang 

diterima dari luar negeri juga termasuk 

yang harus dihitung. Jumlah seluruh 

penghasilan disebut penghasilan netto. 

2. Penghasilan netto yang diperoleh 

dikurangi dengan PTKP (Penghasilan 

Tidak Kena Pajak) sehingga diperoleh 

besaran penghasilan kena pajak. 

3. Pajak terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif dengan besaran 

penghasilan kena pajak. 

4. Pajak yang masih harus dibayar (PPh 

psl 29) diperoleh dengan 

mengurangkan pajak terutang dengan 

PPh pasal 25 dan PPh yang 

dipotong/dipungut oleh pihak lain. 

 

2. Orang pribadi yang 1. Wajib pajak menentukan jumlah 
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menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas dan tidak 

menyelenggarakan 

pembukuan. 

besaran peredaran usaha berdasarkan 

pencatatan selama satu tahun. 

2. Setelah diketahui besaran peredaran 

usaha lalu menghitung jumlah 

penghasilan netto atas usaha atau 

pekerjaan bebas. Perhitungan dilakukan 

dengan cara mengalikan tarif norma 

dengan jumlah peredaran usaha selama 

satu tahun. 

3. Penghasilan netto yang diperoleh 

dikurangi dengan PTKP sehingga 

diperoleh penghasilan kena pajak. 

4. Pajak terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif penghasilan kena 

pajak. 

5. Pajak yang masih harus dibayar (PPh 

psl 29) diperoleh dengan 

mengurangkan pajak terutamg dengan 

PPh pasal 25 dan PPh yang 

dipotong/dipungut oleh pihak lain. 

 

 

3. Orang pribadi yang 1. Wajib pajak menentukan besaran 
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menjalankan usaha atas 

pekerjaan bebas dan 

menyelenggarakan 

pembukuan. 

penghasilan berdasarkan pembukuan 

selama satu tahun. 

2. Menghitung besaran penghasilan neto 

atas usaha atau pekerjaan bebas. 

Penghasilan netto didapatkan dari hasil 

pengurangan penghasilan yang 

merupakan objek pajak dengan 

pengurang/biaya yang diperbolehkan 

secara fiskal. 

3. Penghasilan netto yang diperoleh lalu 

dikurangi dengan PTKP sehingga 

diperoleh penghasilan kena pajak. 

4. Pajak terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif penghasilan kena 

pajak. 

5. Pajak yang masih harus dibayar (PPh 

psl 29) diperoleh dengan 

mengurangkan pajak terutamg dengan 

PPh pasal 25 dan PPh yang 

dipotong/dipungut oleh pihak lain. 

Sumber : Prastowo et al. (2014: 27-28) 
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 Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 

untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 

kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 

penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan 

berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut 

(Prastowo et al., 2014: 92).  Yang wajib menyelenggarakan pembukuan : a) Wajib 

Pajak (WP) Badan; b) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun lebih dari Rp. 

4.800.000.000. 

 Pencatatan adalah pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur 

tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar 

untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan 

objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final (Prastowo et al., 

2014). Yang wajib menyelenggarakan pencatatan : a) Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya 

dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000; b) Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 
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5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya merupakan pajak yang dikenakan 

atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari 

produsen ke konsumsen (Setiawan dan Lutfirahman, 2014).  

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini adalah 10% 

(sepuluh persen). Sedangkan Tarif PPN 0% (nol persen) diterapkan atas; a) ekspor 

barang kena pajak berwujud, b) Ekspor barang kena pajak tidak berwujud, c) 

Ekspor jasa kena pajak (DJP, 2013c:12). 

6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) suatu besaran yang dijadikan batas 

oleh pemerintah untuk memajaki penghasilan seseorang. Setiap orang pribadi 

yang telah memperoleh penghasilan melewati PTKP wajib membayar pajak 

penghasilan ke kas negara. Waktu penentuan besarnya Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) ditentukan menurut keadaan Wajib Pajak pada awal tahun pajak 

atau pada awal bagian tahun pajak (Ortax, 2014). Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) yang ditetapkan sejak reformasi perpajakan tidak memiliki nilai yang 

tetap, dari tahun 1983 sampai dengan pertengahan  tahun 2016 batas tersebut 

beberapa kali mengalami perubahan, hal tersebut disesuaikan dengan 

perkembangan ekonomi dan moneter, serta harga kebutuhan pokok yang setiap 

waktu meningkat.   
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Tabel 2.3. Unsur Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

TK/... Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota 

keluarga; 

K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; 

K/I/... Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilan 

digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya 

tanggungan anggota keluarga; 

PH Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian 

pemisahan harta dan penghasilan. PTKPnya tetap seperti PTKP 

untuk WP kawin yang penghasilan suami istri digabungkan (K/I/..) 

HB/... Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya 

tanggungan anggota keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-

masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk diri 

masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak 

Kawin sedangkan tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya 

yang diperkenankan.(sesuai dengan Pasal 7 UU PPh) 

Sumber : (DJP, 2013b:31) 
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Efektivitas 

 Menurut Halim dan Kusufi (2014:130) efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil 

mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. 
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C. Rerangka Penelitian 

Gambar 2.1. Rerangka Penelitian 
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