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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Markus (2018) dalam penelitian 

ini untuk menganalisi perhitungan dan pelaporan pajak Pengahasilan Pasal 21 

Pada Koperasi Telekomunikasi Seluler (KISEL) Sorog, penelitihan ini 

membahas tentang kesesuaian perhitungan perusahaan dan menurut peraturan 

perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunaakan metode 

kualitatif yang bertujuan dan penelitian bersifat deskriptif, hasil dari penelitihan 

ini adalah mengahasilkan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan undang 

undang yang berlaku. 

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ahmad (2014) penelitihan ini 

membahas mengenai bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran dan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 21. .Dalam penelitihan ini dijelaskan bahwa 

perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPH pasl 21 atas pegawai tetap kantor 

pelayanan pajak pratama singosari tetap dibedakan perhitungan masa atau 

bulanan yang menjadi dasar pengisian formulir 1721 A1 dan untuk pelaporan 

tahunan atau SPT tahunan dapat mengisi pada formulir 1721 dan melaporkan 

pajak nya pada kantor pelayanan pajak sesuai daerah masing masing dan 1721 

dibedakan 1721S dan 1721 SS sesuai tingkat pendapatan yang sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, batas waktu untuk penyampaian SPT tahunan 3 bulan 

setelah berakhirnya tahun pajak. 



 

7 
 

 

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Regina, dkk (2016) penelitian ini 

membahas mengenai analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 

pasal 21 pegawai badan pelayanan perizinan tepadu dan penanaman modal 

daerah (BPPT & PMD) Kota Bitung. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

perhitungan dan pelaporan apakah sudah sesuai dengan undang undang No. 36 

tahun 2008 dan serta apakah penetepan penghasilan tidak kena pajak sesuai 

dengan peraturan Kementrian Keuangan No. 101/PMK/.010/2016 

Berdasarkan penjelasan dan uraian ketiga penelitian diatas terdapat 

perbedaan dan persamaan, penelitihan ini sama sama membahas mengenai 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan 

Perbedaan dalam setiap penelitihan yaitu penelitian satu mebahas mengenai 

kesesuaian perhitungan antara perusahan koperasi telekomunikasi di Sorong 

seluler dengan peraturan undang undang No. 36 tahun 2008, untuk penelitihan 

kedua membahas mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 21 di Singosari, dan penelitian ketiga membahas mengenai 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan atas pegawai badan pelayanan 

perizinan tepadu dan penanaman modal daerah (BPPT & PMD) di kota Bitung 

sesuai dengan undang undang No. 36 tahun 2008 dan ketentuan penghasilan 

tidak kena pajak sesuai dengan peraturan menteri keuangan terbaru. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Konsep Pajak 

Menurut pendapat dari UU No. 28 Tahun 2007, Pajak merupakan kontribusi 

wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 
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secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Jika mana seseorang sudah memenuhi syarat subyektif 

maupun syarat objektif maka orang tersebut sudah berkewajiban dalam 

membayar sebagian hartanya sesuai undang udanng yang berlaku, dan tidak 

mendapat manfaat secara langsung tetapi dapat dirasakan sebagai pemerataan 

keperluan negara. 

Pengertian Pajak Menurut Rochmat (2016), Pajak merupakan iuran rakyat 

kepada, kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontra prestasi) yang 

langsung dapat di dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi 

sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas 

Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk 

simpanan publik yang merupakan sumber utama untuk membiayai kepetingan 

umum. 

2. Fungsi pajak 

Ada beberapa fungsi pajak ialah sebagai berikut : 

a. Sebagai anggaran atau penerimaan (budgetair) : Pajak merupakan salah 

satu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk kepentingan 

negara, pemasukan negara dari sektor pajak akan dimasukan kedalam 

APBN negara. 

b. Pajak digunakan sebagai kebijakan kebijakan pemerinah seperti 

mengatur inflasi dengan cara mengontrol perderan uang rupiah sebagai 

alat transaksi yang sah 
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c. Mengatur (regulerend) : Mengatur dalam kebijakan sosial dan ekonomi 

seperti pengenaan barang mewah dan minuman keras. 

d. Membiayai pengerluaran umum untuk pembangunan dan kemakmuran 

masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

3. Asas pemungutan pajak 

Menurut adam smith asas pemungutan pajak dibagi menjadi empat asas 

yaitu : 

a. Asas Equality, Pemungutan pajak harus sesuai dengan kempampuan 

dari wajib pajak itu sendiri dan tidak diperbolehkan melakukan 

diskriminatif terhadap wajib pajak 

b. Asas certainty, Semua yang penyangkut semua pemunguta pajak harus 

sesuai dengan undang undang berlaku jika terjadi pelanggaran maka 

akan diberikan sanksi sesuai pertaruan yang ada. 

c. Asas convenience of payment, Pajak harus dipungut pada saat wajib 

pajak merasa baik atau tidak ada rasa beban wajib pajak. 

d. Asas effiecy, Pemungutan pajak harus sehemat mungkin dan tidak boleh 

lebi besar dari pendapatan dari wajib pajak. 

4. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak adalah mekanisme yang digunakan besaran yang 

harus dibayar wajib pajak ke negara, di negara Indonesia terdapat jenis 

pemungutan pajak ada 3 yaitu : 

a. Self Assessment System 

Self assessment system ialah membebankan ketentuan besaran pajak 

yang perlu dibayar oleh wajib pajak yang artinya mulai dari perhitungan, 
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penyetoran, dan pelaporan dilakukan oleh wajib itu sendiri dalam hal ini 

wajib pajak dapat pelaporkan pajaknya secara online atau langsung ke 

kantor pelayanan pajak terdekat. 

Tugas dari pemerintah ialah hanya melakukan pengawas dan atas 

aktifitas wajib pajak terhadap transaksi yang dilakukan dan juga sebagai 

konsultasi jika terjadinya ketidak pahaman terhadapa kesulitah kesuliatan 

atau ketidak pahaman terhadap peraturan peraturan terbaru. 

b. Official assessment system 

Merupakan system yang membebankan wewenang untuk menentukan 

besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak melalui aparat 

perpajakan sebagai pemungut pajak. 

Dalam hal ini pemungutan pajak bersigat pasif karena besaran pajak 

yang harus dibayar oleh wajib pajak akan menunggu keluarnya hasil 

perhitungan aparat perpajakan rerlebih dahulu.sistem ini diterapkan dalam 

hal pemungutan pajak PPB atau jenis pajak daera lainnya, 

c. Withholding system 

Pada system ini biasanya digunakan langsung bendahara instansi 

terkait, artinya tidak mengunakan aparat perpajakan dan wajib pajak itu 

sendiri yang diberikan wewenang menghutng besaran pajak. 

5. E- filing 

Empat cara dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21 Tahunan atas 

pegawai tetap, yaitu : 
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a. Secara langgsung 

Dengan langsung mendatangi tempat pelaporan ke kantor pelayanan 

pajak terdekat dan juga bisa menggali informasi secara secara lengkap 

keutuhan atas kelengkapan pelapoaran pajak penghasilan yang akan di 

lakukannya. 

b. Layanan pos 

Penyampaian SPT dapat disampaikan melalui pos dengan mengirimkan 

berkas yang akan dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak terdekat dan 

berkas yang akan disampaikan harus lengkap. 

c. Perusahaan jasa atau kurir 

Sama dengan penyampaian melalui pos wajib pajak harus melengkapi 

berkas sesuai dengan ketentuan berlaku, berkas di masukan kedalam 

amplod yang tertutup. 

d. E-filing 

E-filling merupakan media penunjang agar proses penyampaian surah 

pemberitahuan pajak pasal 21 terlaksana dengan cepat dan mudah. Hal ini 

merupakan terobosan baru bagi kantor pelayanan pajak untuk memudahkan 

masyarakat untuk melaporkan 

E-filling dapat di akses melalu website www.djponline.pajak.go.id. 

prosesnya dalam penyampaian lewat e-filing ini harus mempunyai EFIN. 

Yaitu Electronic Filling Identification Number yang diberikan kepada wajib 

pajak yang menggunkan e-filing sebagai media penyampaian pajak 

penghasilan pasal 21, berikut tahapan untuk membuat EFIN sebagai berikut: 

http://www.djponline.pajak.go.id/
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Tabel 2.1 Pendaftaran EFIN 

  

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 

Dalam prosesnya untuk mendapatkan EFIN terlebih dahulu pergi ke 

KPP terdekat untuk mengajukan EFIN dengan membawa persyaratan yaitu, 

KTP, dan NPWP. Setelah persyaratan lengkap maka wajib pajak akan 

diarahkan untuk mengisi formulir pengajuan EFIN jika selesai akan di 

proses 24 jam dan segera mendapatkan EFIN. kegunaan kode EFIN dalam 

e-filing ialah sebagai keamanan jika tejadinya lupa password. 

Pergi KPP 
Terdekat

Mengisi 
Formulir 

EFIN

Mendapat 
EFIN


