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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan 

penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian 

penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai reverensi 

dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitian penulis. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Mandagi, Sabijono, Victorina, 2014. 

Penelitian tersebut membahas dan mengkaji tentang “Analisis Pengaruh 

Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam 

Memenuhi Kewajiban Perpajakannya”. Dalam penelitian ini, menyimpulkan 

bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata dari responden 

pemeriksaan pajak termasuk dalam kriteria sangat memadai, sedangkan untuk 

kriteria kepatuhan wajib pajak badan termasuk dalam kriteria patuh. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa pemeriksaan pajak sangat berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak badan. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Putri, Dudi Pritomo, 2015. Penelitian 

tersebut membahsa dan mengkaji tentang “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, 

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan 
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Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan”. 

Dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa untuk mengetahui dan mengukur 

pengaruh pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan, dan 

kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak pengahasilan pasal 

25 wajib pajak badan menggunakan sampel sebanyak 36 sampel dengan 

metode purposive sampling. 

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan kasual, data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan regresi linier. Dari hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa secara simultan pemeriksaan pajak, pertumbuhan 

jumlah wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan 

terhadap penerimaan pajak pengahasilan pasal 25 badan. 

Penelitian sejenis dilakukan oleh Fatmawati, 2018.  Penelitin tersebut 

membahas dan mengkaji tentang “Pengaruh Pemeriksan Pajak Terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan berpengaruh 

terhadap penerimaan PPh badan. 

Keterkaitan penelitian sekarang dengan peneliti terdahulu yaitu sama-

sama mengangkat tema tentang pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh 

badan yang dijabarkan dengan perhitungan. Tetapi fokus penelitian, 

pembahasan atau masalah yang diangkat pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan berbeda. Perbedaanya yaitu penelitian 

sekarang membahas tentang pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh 

pasal 21 badan serta lokasi penelitian yang juga berbeda. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Pajak 

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Pasal 

1 ayat 1. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak terhadap Negara yang 

terutang dari orang pribadi atau sebuah badan yang memiliki sifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang mana orang tersebut tidak 

akan mendapatkan imbalan apapun secara langsung serta tujuannya untuk 

keperluan Negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Dengan demikian pengertian pajak menurut Undang-Undang tersebut 

terdiri dari beberapa komponen yang juga perlu diketahui, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Pajak merupakan suatu kontribusi yang sifatnya wajib bagi setiap 

warga Negara 

b. Pajak sifatnya MEMAKSA bagi setiap warga Negara 

c. Warga Negara yang membayar pajak, tidak akan mendapatkan imbalan 

secara langsung 

d. Pajak di atur dalam Undang-Undang. 

Selain diatas adapula beberapa pengertian pajak dari pendapat para 

pakar tentang definisi pajak, diantaranya yaitu : 

a. N.J. Feldman 

Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh 

terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya 

secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata 
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digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. (Ilyas, 

Wirawan B. dan Richard Burton, 2014) 

b. M.J.H. Smeets 

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui 

norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya 

kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, 

maksudnya yaitu untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Ilyas, 

Wirawan B dan Richad Burton, 2014 

c. S.I Djajadiningrat 

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 

kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara 

langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Resmi siti, 

2016) 

d. Dr. Rochmat Soemitro, S.H 

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada 

kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya 

digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investment. (Resmi siti, 2016) 
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Dari empat pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu: 

a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, 

b. Sifatnnya dapat dipaksakan, 

c. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan 

oleh pembayar pajak,Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, oleh 

pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta), 

dan 

d. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah 

(rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 

2. Fungsi Pajak 

Menurut (Resmi siti, 2016) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi 

budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regularend (Pengatur). 

a. Fungsi Budgetair ( Sumber Keuangan Negara) 

Pajak memeliki fungsi budgetair, yaitu pajak merupakan salah 

satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin 

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. 

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi 

pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis 

pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB), dan 

sebagainya. 
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b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di 

luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak 

sebagai fungsi pengatur. 

1) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat 

terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin 

mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga 

barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini di 

maksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi 

barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah). 

2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimkasudkan 

agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan 

kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi 

pemerataan pendapatan. 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha 

terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga 

memperbesar devisa Negara.  

3. Penggolongan Jenis Pajak 

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 

tiga yaitu, pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut 

lembaga pemungutan. (Resmi siti, 2016) 
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a. Menurut Golongan 

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu pajak langsung dan pajak tidak lagsung: 

1) Pajak Langsung ialah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul 

sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang 

lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu. 

2) Pajak Tidak Langsung ialah pajak yang bebannya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal 

tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. 

b. Menurut Sifat 

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya 

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak 

yang memperhatikan keadaan subjeknya. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Pengenaan PPh untuk orang pribadi 

tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status 

perkawinan, banyak anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi 

wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan 

besarnya penghasilan tidak kena pajak. 

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan 

tempat tinggal. 
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Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

c. Menurut Lembaga Pemungutan 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya. 

Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM 

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemeritah daerah, baik 

derah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009. 

4. Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo, 2016 ada 3 tata cara pemungutan pajak 

diantara sebagai berikut : 

a. Stelsel Pajak 

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

1) Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang 

nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir 

tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya 

diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan 

kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan 
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lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

2) Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang 

diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun 

dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal 

tahun pajak sudahh dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutanng 

untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat 

dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir 

tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. 

3) Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan 

stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun 

besarannya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak 

menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. 

Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

b. Asas Pemungutan Pajak  

1) Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan 
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yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku 

untuk wajib pajak dalam negeri. 

2) Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang 

bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib 

pajak. 

3) Asas kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu 

Negara. 

5. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus 

2) Wajib pajak bersifat pasif 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.                                 

b. Self Assessment System 

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak terutang 
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Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. Withholding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak 

yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang 

terutang oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang 

ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

6. Tarif Pajak 

Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasno, 2016: 

a. Tarif sebanding/proporsional 

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 

proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh : Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan 

dikenakan pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% 
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b. Tarif tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun 

jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang 

tetap. 

Contoh : Besarnya Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai 

nominal berapapun besarnya adalah Rp. 3.000,00 

c. Tarif progresif 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

Contoh : Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib 

pajak orang pribadi dalam negeri. 

Tabel 2.1 

 Lapisan Tarif Pajak 

Sumber Data: KPP Pratama Singosari,  2019 

 

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

1) Tarif progresif progresif  :kenaikan persentase semakin 

Besar 

2) Tarif progresif tetap        :kenaikan persentase tetap 

3) Tarif progresif degresif   :kenaikan persentase semakin 

      Kecil 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
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d. Tarif degresif  

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

7. Pemeriksaan Pajak 

Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan melakukan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Menurut Menteri Keuangan 

Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak 

menjelaskan bahwa, Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

8. Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 

Landasan atau dasar hukum pemeriksaan pajak, menurut (Ilyas, 

Wirawan B dan Richad Burton, 2014) telah diatur dalam ketentuan pasal 

29 sampai dengan pasal 31 UU KUP. Ketiga pasal tersebut di kutup 

sebagai berikut. 

Pasal 29 menyebutkan: 

Ayat (1): Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 
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untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Ayat (2): Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki 

tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah 

Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang 

diperiksa 

Ayat (3): Wajib pajak yang diperiksa wajib: 

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan 

usaha, pekerjaan bebas wajin pajak, atau objek yang terutang 

pajak; 

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 

yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan; 

c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 

Ayat (4): Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau 

dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh 

suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 

merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
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Pasal 30 menyebutkan: 

Diretur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat 

atau ruangan tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi 

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) huruf 

b. 

Pasal 31 menyebutkan: 

Tata cara pemeriksaan diatur dengan Keputusan Menteri 

Keuangan. 

9. Tujuan Pemeriksaan Pajak 

 Tujuan pemeriksaan adalah sebagai berikut : 

a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan 

untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal : 

1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, 

termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan 

kelebihan pajak. 

2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan 

rugi. 

3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak 

pada waktu yang telah ditetapkan. 

4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang 

ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak 
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5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat 

Pemberitahuan tidak dipenuhi. 

b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal : 

1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

3) Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

4) Wajib Pajak mengajukan keberatan 

5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto 

6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan 

7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil 

8) Penetuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai 

dan/atau PPh Pasal 21 

9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak 

10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas 

perpajakan. 

11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian 

Penghindaran Pajak Berganda. 

10. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak 

  Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, 

ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis 
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pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, 

atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. 

  Menurut (Ilyas, Wirawan B dan Richad Burton, 2014) ruang 

lingkup  pemeriksaan terdiri dari: 

a. Pemeriksaan Lapangan 

Pemeriksaan lapangan dilakukan atas suatu jenis pajak atau 

seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 

sebelumnya, dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib 

pajak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan cara pemeriksaan 

lengkap dan pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap terhadap 

wajib pajak dilakukan dengan cara menerapkan teknik-teknik 

pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada 

umumnya, sedangkan pemeriksaan sederhana dilakukan dengan 

menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman 

yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan, baik 

dilakukan di kantor maupun di lapangan. 

b. Pemeriksaan Kantor 

Pemeriksaan kantor dilakukan atas suatu jenis pajak tertentu, 

baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan 

di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dari perbedaan ruang lingkup 

pemeriksaan tersebut berpengaruh pada jangka waktu penyelesaiannya. 

Untuk pemeriksaan lengkap, harus diselesaikan dalam jangka waktu 

dua bulan dan dapat diperpanjang paling lama delapan bulan. Untuk 
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pemeriksaan sederhana harus diselesaikandalam jangka waktusatu 

bulan dan dapat diperpanjang paling lama dua bulan. Sementara itu, 

pemeriksaan kantor yang dilakukan secara sederhana harus 

diselesaikan dalam jangka waktu empat minggu dan dapat 

diperpanjang menjadi paling lama enam minggu.  

11. Jenis Pemeriksaan Pajak 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, 

pemeriksaan pajak dapat dikelompokan berdesarkan tujuan pemeriksaan, 

dengan jenis pemeriksaan sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 

perpajakan. 

1) Pemeriksaan Rutin 

Pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap 

wajib pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan 

kewajiban perpajakannya. Yang termasuk kedalam Pemeriksaan 

Rutin adalah sebagai berikut: 

a) SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi 

b) SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi 

c) SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi 

2) Pemeriksaan Khusus 

Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap WP 

sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau 

pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut, atau untuk 
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memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya. 

Yang termasuk kedalam Pemeriksaan Khusus adalah sebagai 

berikut : 

a) Pemeriksaan WP Lokasi 

b) Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa 

Data Konkret 

c) Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Keterangan Lain Berupa 

Data Harta Bersih Pasca Pengampunan Pajak. 

3) Pemeriksaan tujuan Lain  

a) Penghapusan NPWP 

b) Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

c) Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

12. Wajib Pajak Badan 

Wajib Pajak Badan yaitu seperti yang di maksud pada UU KUP, 

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

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban 

subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk 

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

13. Pajak Penghasilan 

Sutedi Andrian (2016) berpendapat bahwa, Pajak penghasilan 

(PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. 
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Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal 

baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan 

untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, penghasilan itu dapat berupa 

keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.  

14. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah PPh yang wajib dipotong atas 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang 

diterima atau diperoleh orang pribadi, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 

UU PPh. Wajib Pajak Badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 

atas penghasilan karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, atau 

penghasilan orang pribadi lainnya seperti, tenaga ahli, yang dibayar atau 

terutang oleh perusahaan. Dalam hal ini terdapat pembayaran penghasilan 

yang termasuk objek PPh Pasal 21. Kepada orang pribadi yang berstatus 

WP luar negeri, PPh yang dipotong mengacu pada ketententuan Pasa 26 

UU PPh atau berdasarkan tax treaty. 

15. Pajak Penghasilan Badan 

Pada pasal 1 UU Pajak Pengahsilan, Pajak Pengahsilan merupakan 

pajak yang dikenakan terhadap subjek atas penghasilan yang diterima atau 

diperolehnya dalam tahun pajak.  

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu : 

a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia. 
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b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau 

tidak berkedudukan di Indonesia tetapi menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau Badan yang 

tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi 

menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha 

melalui BUT di Indonesia. 

 Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib 

pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

 

 


