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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat (2008) yang 

meneliti tentang Pengaruh Kegiatan Ekstensidikasi Terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan Orang Pribadi, studi kasus pada KPP Pratama Bandung 

– Tegallega, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kegiatan 

ekstensifikasi terhadap penerimaan orang pribadi. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widdyah Sukmawati (2013) 

yang meneliti tentang “Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak 

Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Dalam Rangka 

Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan”, studi kasus pasa KPP 

Pratama Malang Utara, yang bertujuan untuk mengetahui kegiatan 

ekstensifikasi Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak penghasilan, 

selanjutnya menentukan efektivitas dari pelaksanaan ekstensifikasi Wajib 

Pajak. 

Penelitian lain dilakukan oleh Kurnia (2015) yang mengkaji tentang 

Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi perpajakan dalam upaya meningkatkan 

penerimaan pajak penghasilan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan 

orang pribadi, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas kegiatan 

ekstensifikasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. 
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Dari ketiga penelitian tersebut terdapat kesamaan dalam membahas 

tentang kegiatan ekstensifikasi. Tetapi pada penelitian pertama membahas 

tentang pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak 

penghasilan. Penelitian kedua dan ketiga lebih condong membahas tentang 

menentukan tingkat efektivitas kegiatan ekstensifikasi. 

Keterkaitan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu, 

pengembangan perhitungan efektivitas kegiatan ekstensifikasi. Dimana 

peneliti terdahulu menjelaskan tentang tingkat efektivitas penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang Pribadi. Dan penelitian ini membahas tentang tingkat 

efektivitas penerimaan pajak penghasilan Badan. 

B. Landasan Teori 

1. Definisi Pajak 

Pajak menurut Soemitro dalam Waluyo  (2011) yaitu, “ Pajak iuran 

kepada 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 membiayai pengeluaran-pengeluarann umum terkait 

terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Sedangkan indonesia, dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (perubahan ketiga UU 

Nomor 6 Tahun 1983), untuk pertama kalinya dalam peraturan pajak 

Indonesia diberikan pengertian pajak yaitu “ Pajak adalah kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
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bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unutk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Ada banyak teori-teori dari para ahli yang mendefinisikan pajak. 

Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, 

adalah sebagai berikut : 

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 

pelaksanannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

c. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mempunyai 

wewenang untuk memungut pajak. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

atas kepentingan negara, yang bila dari pemasukannya masih 

terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment. 

e. Adapun tujuan perpajakan selain budgetir, yaitu mengatur. 

2. Fungsi Pajak 

Seperti yang sudah diketahui pada pengertian pajak  diatas, ada dua 

fungsi pajak yaitu sebagai berikut :. 

a. Fungsi penerimaan (Budgeter) 

Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan negara dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 
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b. Fungsi mengatur (Reguler) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai 

contoh : dikenakannya pajak lebih tinggi terhadaap minuman keras, 

dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

3. Hukum Pajak 

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku 

pemungut pajak dengan wajib pajak. Apabila memperhatikan 

materinya, hukum pajak dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut : 

a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan 

keadaan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek objek), 

perbuatan, siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak 

yang dikenakan, semua yang berhubungan tentang timbulnya dan 

hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan 

Wajib Pajak. 

b. Hukum pajak formal, hukum yang memuat tentang bentuk/tata cara 

untuk mewujudkan hukum pajak materiil menjadi kenyataan, 

hukum pajak formal ini memuat antara lain : 

1) Tata cara penetapan utang pajak 

2) Hak-hak fiskus untuk mengawasi Wajib Pajak mengenai 

perbuatan, kegiatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan 

utang pajak. 
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3) Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyelenggaraan 

pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan 

keberatan dan banding. 

Di Indonesia hukum pajak formal ini telah diwujudkan dalam 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

4. Ekstensifikasi Pajak 

Pengertian Ekstensifikasi menurut Peraturan Direktorat Jenderal 

Pajak Nomor Per-35/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Tata 

Cara Ekstensifikasi, adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib 

Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kegiatan 

ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 

5. Pengertian Wajib Pajak  

Sesuai dengan ketentuan perpajakan, pihak yang melaksanakan 

kewajiban perpajakan kepada negara disebut Wajib Pajak (WP). Dalam 

pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 

disebutkan “ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang 

meliputi pembayar pajak , pemotong pajak, dan pemungut pajak, dan 

pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” 

menurut Pandiangan Liberti.  

Dari pengertian tersebut, Wajib Pajak terdiri dari 3 jenis yaitu WP 

badan, WP orang pribadi, dan bendahara sebagai pemotong/pemungut 

pajak. Semua orang yang telah memprtoleh penghasilan, yaitu 

penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum 

yang jumlahnya diatas Penghailan Tidak Kena Pajak (PTKP) termasuk 

dalam kategori WP orang pribadi. 

Untuk pengertian Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang 

dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, 

maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, 

perseroan komanditer, persoran lainnya, badan usaha milik negara atau 

badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 

kongsi, koprasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif 

serta bentuk usaha tetap.  

Sedangkan Bendahara adalah pejabbat yang ada dalam Satuan Kerja 

di instansi pemerintah atau lembaga negara yang dirunjuk pimpinannya 

dengan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan. 

Tugasnya antara lain menghitung pajak, memotong atau memungut 

pajak, serta menyertornya ke kas negara atau sebagian melalui Kantor 
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Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) bagi instansi pemerintah 

pusat atau lembaga negara, kemudian melaporkan pajak tersebut. 

6. Nomor Pokok Wajib Pajak 

Menurut Waluyo (2013), pengertian nomor pokok wajib pajak  

(NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana administrasi perpajakan yang dipergunkan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban perpajakannya. 

7. Surat Pemberitahuan (SPT) 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa 

pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak 

digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, 

objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, 

sesuai dengan ketentuan perundang undangan perpajakan. 

8. Pajak Penghasilan (PPh) 

Pengertian pengahasilan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 tahun 2000 tentang pajak Penghasilan, pasal 4 ayat 

(1) adalah,  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari 

luar indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun. 
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9. Subjek Pajak Penghasilan 

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang 

dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai Pajak. Pajak penghasilan 

dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalamm tahun pajak. Subjek Pajak 

Peghasilan terdiri dari Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak 

Luar Negeri. 

10. Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan 

dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek Pajak untuk PPh adalah 

penghasilan. Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan 

ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan 

menjadi : 

a. Gaji, penghasilan dokter, honorarium, akuaris,notaris, pengacara, 

akuntan, dan semua penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan 

kerja dan pekerjaan bebas, . 

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

c. Sewa, royalti, penghasilan dari modal atau investasi, keuntungan 

penjualan harta, harta bergerak maupun tidak bergerak. 

d. Pengahsilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan lain 

sebagainya. 
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11. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Untuk menghitung besarnya PTKP  dari Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah 

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Di samping unutk dirinya, kepada wajib 

pajak yang sudah kawin diberikan tambahan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak. 

12. Tarif Pajak 

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak 

Penghasilan, besarnya tarif Pajak penghasilan yang diterapkan atas 

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib 

Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai berikut 

a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 

Tingkatan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

< Rp. 50.000.000,00 5% 

Rp. 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00 15% 

Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00 25% 

 > Rp 500.000.000,00 30% 

b. Untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap 

ditetapkan dengan tarif 28% (dua pulluh delapan persen). Tarif 
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tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak 

tahun pajak 2010. 

Contoh : jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2015 Rp. 

54.000.000.000,00 . jumlah penghasilan kena  pajak dalam tahun 

2015 Rp. 4.000.000.000. 

PPh yang terutang = 25% × Rp. 4.000.000.000 

= Rp. 1.000.000.000 

Jika  wajib pajak badan dalam negeri yang berbenntuk perseroan 

terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham 

yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan 

memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib pajak tersebut dapat 

memperoleh tariff sebesar 5% lebih rendah daripada tariff 

sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf (1) huruf b dan 

ayat (2a) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Pph terutang 

dihitung dengan cara mengalikan tariff dengan penghasilan kena 

pajak. 

Contoh  = jumlah penghasilan kena pajak dalam tahun 

2015 Rp. 1.250.000.000 

PPh. Yang terutang  = (25% - 5%) × Rp. 1.250.000.000 

=  Rp. 250.000.000 




