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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang efektivitas penyampaian Surat Pemberitahuan 

melalui drop box dan e-filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto 

yang telah dilakukan oleh Al-Tamimi (2012) diperoleh kesimpulan bahwa 

sistem drop box dan e-filing di KPP Pratama Mojokerto tidak efektif 

dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalm penyampaian 

Surat Pemberitahuan tersebut diantaranya yaitu karena kelemahan drop box 

untuk Surat Pemberitahuan pembetulan terlalu rumit dan lama sehingga wajib 

pajak lebih memilih datang langsung ke tempat pelayanan terpadu dari pada 

menyampaikan melalui drop box, selain itu karena kurang percayanya wajib 

pajak dengan sistem drop box tersebut dengan adanya takut adanya kehilangan 

dan tidak tersampainya Surat Pemberitahuan tersebut padahal dalam 

penyampaian Surat Pemberitahuan drop box terjaga keamanannya. Dan untuk 

menyampaian Surat Pemberitahuan masa e-filing tidak efektifnya dikarenakan 

adanya biaya yang mana untuk membayar pihak ketiga yaitu ASP (Application 

Service Provider) sebagai perhubungan antara pihak KPP dan Wajib Pajak. 

Penelitian tentang dampak penggunaan drop box terhadap kepatuhan 

wajib pajak dan peranannya dalam upaya peningkatan peneremaan pajak di 

KPP Pratama Karanganyar yang telah dilakukan oleh Primamora (2010) 

ditemukan bahwa meskipun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan 

layanan drop box, kotak drop box keberadaannya banyak mambantu untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak yang 
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mengakibatkan pendapatan pajak meningkat, karena dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan Tahunan melalui drop box wajib pajak tidak perlu datang 

langsung dimana wajib pajak itu terdaftar, sehingga wajib pajak yang sedang 

berada diluar kota dapat menyampaikan Surat Pemberitahuannya melalui drop 

box dimana wajib pajak itu berada, sehingga memudahkan wajib pajak dalam 

menyampaikan Surat Pemberitahuannya serta mengurangi keterlambatan 

dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan karena dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan melalui drop box, dimana saat wajib pajak itu menyampaikan 

pada tanggal tersebut pula wajib pajak sudah dianggap menyampaikan Surat 

Pemberitahuannya. 

Penelitian tentang sistem penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

pajak penghasilan melalui drop box yang telah dilakukan oleh Surawati (2010) 

dianggap sudah efektif, hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan yang 

cukup signifikan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak 

selelah adanya sistem drop box yaitu kelanjutan dari konsep sunset policy yang 

dilihat dari adanya efektivitas penggunan sebelum dan setelah adanya sistem 

drop box. Penyampaian surat pemberitahuan melalui drop box memang tidak 

terlalu rumit dan tidak terlalu membutuhkan banyak waktu untuk mengantri 

seperti halnya menyampaikan surat pemberitahuan tahunan ke tempat 

pelayanan terpadu, sehingga pada cara penyampaian Surat Pemberitahuan 

melalui drop box banyak diminati oleh wajib pajak. Adapun banyak kelebihan 

dari penyampaiannya tidak rumit, penyampaian drop box juga tepat waktu jika 

wajib pajak tidak ada kesalahan dalam mengisi lembar Surat 
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Pemberitahuannya. Dengan adanya cara penyampaian Surat Pemberitahuan 

melalui drop box wajib pajak dimudahkan dlam menyampaikan Surat 

Pemberitahuannya. 

Perbedaan dan kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang peneliti lakukan saling berkaitan yaitu menghitung tingkat efektivitas 

penyampaian Surat Pemberitahuan pada kantor pelayanan pajak, antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu objeknya 

sama dan analisis penelitian yang telah dilakukan berbeda, penelitian yang 

peneliti lakukan pada KPP Pratama Kota Pasuruan yaitu menganalisis 

penyampaian SPT Tahunan secara manual dan elektronik sedangkan pada 

ketiga penelitian terdahulu penelitian yang dilakukan oleh Al-Tamimi pada 

tahun 2012 berjudul “efektivitas penyampaian SPT melalui Drop Box dan E-

Filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto” hanya menganalisis 

cara penyampaian Drop Box dan E-Filing saja. Penelitian yang dilakukan 

Primamora tahun 2010 “Dampak Penggunaan Drop Box Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak dan Peranannya dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar” hanya menganalisis satu acara 

penyampaian saja dan penelitian yang dilakukan oleh Surawati tahun 2010 

“Sistem Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Melalui Drop Box” 

juga hanya menganalisis satu cara penyampaian SPT. 

B. Aspek Pajak 

1. Pengertian Pajak 

MenurutnSoemitro (Mardiasmo, 2018: 1) pajaknadalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 
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dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Menurut Djajadiningrat (Resmi, 2011: 1) pajak adalah suatu 

kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan untuk kas negara yang 

disebabkan oleh 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, dan untuk memelihara kesejahteraan 

secara umum. 

Sedangkan menurut Adriani (Fidel, 2010: 4) Pajak adalah iuran 

kepada negara yang dapat dipaksakan atau terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Berdasarkan pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pajak adalah iuran atau kontribusi wajib orang pribadi  dan badan kepada 

negara berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa 

memperoleh kontraprestasi secara langsung yang bertujuan untuk 

membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama. Dari pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai 

berikut ini: 

a. Iuran atau kontribusi yang di berikan oleh rakyat kepada negara. 
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b. Berdasarkan Undang-undang yang ada sehingga sifatnya dapat 

dipaksakan atau wajib. 

c. Tanpa jasa timbal balik (kontraprestasi) dari negara secara langsung 

kepada rakyat yang membayar pajak. 

d. Digunakan untuk membiayai kepentingan negara yaitu untuk keperluan 

pembangunan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bermanfaat 

bagi masyarakat luas. 

2. Fungsi Pajak  

Menurut Rahayu (2010: 25) pajak memegang peranan yang sangat 

penting bagi suatu negara karena pajak merupakan sumber pendapata negara 

yang dipungut oleh pemerintah. Oleh karena itu terdapat beberapa fungsi 

pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) 

Fungsi ini menjelaskan bahwa Pajak sebagai sumber dana atau 

penerimaan bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

rutin serta pembiayaan dalam pembangunan. Dalamnmemaksimalkan 

fungsi budgetair maka pemerintah berupaya untuk memaksimalkan 

pemasukan negara dengan cara melakukan perbaikkan terhadap peraturan 

yang mengatur pemungutan dari berbagai pajak seperti Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan berbagai macam pajak lainnya. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 
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Pajak adalah sebagai alat yang berfungsi untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang politik, sosial, 

ekonomi dan budaya rakyat. Adapun contoh dalam bidang perpajakan 

antara lain: 

1) Pengenaan tarif progresif dalam pajak penghasilan yang diatur dalam 

undang Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Tarif yang 

terdapat dalam Undang-Undang tersebut dikenakan untuk penghasilan 

Wajib Pajak (WP) dalam negeri. Halntersebut dimaksudkan agar 

masyarakat mempunyai penghasilan tinggi agar memiliki kewajiban 

pajak yang sesuai dengan penghasilannya sehingga akan terwujud 

pemerataan pendapatan. 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras, 

3) Pajaknyang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

4) Tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk 

Indonesia di pasaran dunia. 

3. Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016: 7), pajak dapat dikelompokkan menjadi 

tiga kelompok sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Golongannya 
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1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) PajaknTidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

b. Berdasarkan Sifatnya 

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangnMewah. 

c. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya 

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut dan dipotong oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), dan Bea Materai. 

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut dan dipotong oleh 

Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah. Pajak Daerah terdiri atas: 

a) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
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b) PajaknKabupaten dan Kota, contoh: Pajak Hotel dan Pajak 

Restoran. 

4. Tata Cara Pemungutan Pajak 

a. Stelsel Pajak 

Mardiasmo (2016: 8) mengemukakan bahwa pemungutan pajak 

dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel : 

1) Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek penghasilan yang 

nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun 

pajak, yaitu setelah penghasilan yang rill dapat diketahui. Stelsel nyata 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah 

pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah 

pajak dapat dikenakan pada akhir periode setelah penghasilan rill 

diketahui. 

2) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

Pengenaan pajak berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. kebaikkan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan 

kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada 

keadaan yang pada saat itu. 
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3) Stelsel Campuran 

Stelsel Campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dengan 

stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung 

berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya 

pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya 

pajak menurut kenyataanya lebih besar dari pajak menurut anggapan, 

maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil 

kelebihannya dapat diminta kembali oleh Wajib Pajak. 

b. Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016: 9) Pemungutan pajak dapat 

dilakukan berdasarkan 3 asas pemungutuan pajak: 

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan 

Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan 

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 memperhatikan tempat tinggal Wajib 

Pajak terdaftar. 

3) Asas Kebangsaan 

Dalamnasas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak 

adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang 
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memperoleh penghasilan. Pengenaan pajak ini dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara. 

c. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016: 9) Pemungutan pajak dapat 

dilakukan berdasarkan 3 sistem pemungutan pajak: 

1) Official Assesment System adalah suatu sitem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: 

a) Wewenangnuntuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus. 

b) Wajib Pajak bersifat pasif 

c) Utangnpajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2) Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 

a) Wewenangnuntuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

b) WajibnPajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3) With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan buka 
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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. 

5. Pengertian Penghasilan 

Menurut Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, 

Setiap pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang 

dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun penambahannya. 

Menurut Casavera (2009: 84) Penghasilan adalah suatu tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh Wajib Pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

mengkonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 

bersangkutan, dengan nama dalam bentuk penembahan apapun. 

6. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 

Menurut Resmi (2011: 74) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak 

yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima dan 

diperoleh dalam suatu tahun pajak. Sedangkan Menurut Suandy (2008: 45), 

Pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak subjektif, artinya pajak 

dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Dari kedua pengertian pajak 

penghasilan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan 
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merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yang dikenakan dan 

harus ditanggung oleh subyek pajak yang telah memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan dalam suatu peraturan perpajakan atas penghasilan yang 

diperoleh dalam satu tahun pajak. 

MenurutnUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 

2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa Pajak 

Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Undang-Undang mengatur 

pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Subjeknpajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh 

penghasilan. Subjeknpajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, 

dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak 

atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak 

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun 

pajak. 

a. Subjek Pajak Penghasilan 

Menurut Soemarso, (2007: 171) yang menjadi Subjek Pajak 

Penghasilan adalah: 

1) Orang Pribadi 

2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mengantikan 

yang berhak. 
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3) Badannadalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik 

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisaasi lainnya. 

Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 

kolektif dan bentuk usahantetap. 

4) Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, 

dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di 

Indonesia. 

b. Objek Pajak Penghasilan 

Menurut Purwono, (2010: 89) Objeknpajak penghasilan adalah 

penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yangndapatndipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun termasuk: 
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1) Penggantiannatau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk 

lainnya kecualinditentukan lain dalam undang-undang Pajak 

Penghasilan 

2) Hadiahndari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan 

3) Laba usaha 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. 

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) 

disebutkan bahwa Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar 

bagi WajibnPajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 

yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan 

dalam Undang-Undang ini. Tahun Pajaknadalah jangka waktu 1 (satu) 

tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang 

tidak sama dengan tahun kalender. 

C. Wajib Pajak Orang Pribadi 

1. Pengertian Wajib Pajak 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang 

Wajib Pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang sudah ditentukan. 
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2. Pengertian Orang Pribadi 

Orang Pribadi adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging 

(Natuurlijk Persoon). maka, yang dimaksud dengan Orang Pribadi dalam 

Undang-Undang PPh adalah manusia yang masih hidup. Kata Orang Pribadi 

tidak merujuk pada usia, kewarganegaraan, kedudukan, pekerjaan, tempat 

tinggal, kondisi kesehatan, dan lainnya. Jadi, yang dimaksud Orang Pribadi 

itu mulai dari bayi yang baru lahir sampai orang tua yang sudah berumur. 

3. Pengertian Badan 

MenurutnMardiasmo (2018:27) Badannadalah sekumpulan orang 

yang merupakan suatu kesatuan baik untuk melakukan usaha maupun yang 

tidak melakukan usaha yang meliputinperseroan terbatas, perseroan 

komanditer, dan perseroan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, 

koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 

badan termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usahantetap. 

4. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (Nomor: SE - 06/PJ/2012) 

Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai berikut: 

a. Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadi 

yang hanya menerima dan memperoleh penghasilan, dari satu atau lebih 

pemberi kerja atau penghasilan lainnya, selain dari usaha atau pekerjaan 

bebas. Misalnya: Pegawai Negri Sipil (PNS) dan Non PNS. 
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b. Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang 

Pribadi yang menerima dan memperoleh penghasilan, dari usaha atau 

pekerjaan bebas atau penghasilan lainnya. Dapat diartikan juga Wajib 

Pajak Orang Pribadi Non Karyawan adalah WP Orang Pribadi 

Karyawan yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. 

Misalkan penghasilan dari usaha, yaitu Dagang, Jasa, dan Industri. 

Sedangkan pekerjaan bebas, yaitu Dokter, Pengacara, Konsultan, 

Arsitek, dan pekerjaan bebas lainnya yang dapat memberikan 

penghasilan. 

5. Wajib Pajak Badan 

Menurut Mardiasmo (2018:257) Wajib Pajak Badan adalah untuk 

memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan tertentu ini akan 

dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu 

sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis 

barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, 

apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.  

6. Subjek Pajak Orang Pribadi 

Menurut Resmi (2009: 81) Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi memperoleh penghasilan 

dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak penghasilan. Subjek pajak 

penghasilan wajib orang pribadi yaitu: 

a. Subjek pajak dalam negeri  
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1)  Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut dan yang 

terpenting jumlahnya lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

terhitung sejak kedatangannya di Indonesia. 

2) Orang pribadi untuk suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

b. Subjek pajak luar negeri 

1) OrangnPribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak 

berada di Indonesia, dan yang menjalankan usaha melalui Bentuk 

Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 

2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan 

yang mendapatkan penerimaan penghasilan dari Indonesia tanpa 

melalui bentuk usaha tetap yaitu orang pribadi. 

7. Subjek Pajak Badan  

MenurutnMardiasmo (2018: 154) SubjeknPajak badan, yaitu badan 

yang didirikan dan berada di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan 

pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Pembiayaannyanbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
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c. Penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah. 

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 

 

8. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri 

Menurut Mardiasmo (2018:12) Tarif pajak penghasilan wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia yang terdapat pada pajak penghasilan pada Pasal 17 Lapisan 

Penghasilan Kena Pajak : Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarif pajak 5%, 

di atas Rp 50.000.000,00-Rp 250.000.000,00 tarif pajak 15%, di atas Rp 

250.000.000,00-Rp 500.000.000,00 tarif pajak 25%, di atas Rp 

500.000.000,00 tarif pajak 30%. 

D. Surat Pemberitahuan  

1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Mardiasmo (2016: 35) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah 

surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan 

pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harga dan kewajiban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

sudah ditentukan. 

2. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan 

Menurut Resmi (2011: 43) Surat Pemberitahuan Tahunan yaitu SPT 

yang digunaan untuk pelaporan tahunan. Menurut Waluyo (2010: 38) Surat 

Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang Wajib Pajak gunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang pada suatu 
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tahun pajak. Sedangkan Menurut Mardiasmo (1992: 10) SPT Tahunan 

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberitahukan pajak 

yang terhutang dalam suatu tahun pajak. 

3. Fungsi Surat Pemberitahuan 

Menurut Mardiasmo (2018: 35) fungsi surat pemberitahuan bagi 

Wajib Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah ajak yang sebenarnya 

terutang dan untuk melaporkan tentang:  

a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak 

atau Bagian Tahun Pajak. 

b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. 

c. Harta dan kwajiban. 

d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pajak orang 

pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. 

PengusahanKenanPajakn(PKP), fungsi surat pemberitahuan 

sebagainsarananuntuk melaporkan dannmempertanggung jawabkan 

penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan terhadap 

barangnmewahnyangnsebenarnyanterutangndannuntuk melaporkan tentang: 

a. Pengkreditannpajaknmasukannterhadapnpajaknkeluaran. 
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b. Pembayarannataunpelunasannpajaknyang telah dilaksanakan sendiri oleh 

pengusahankenaknpajakndannmelaluinpihaknlainndalamnmasanpajak, 

sesuaindengannketentuannperaturannperundang-undangannperpajakan. 

Baginpemotongannataunpemungutannpajaknfungsinsuratnpemberitahuan 

adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 

4.  Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan 

Menurut Mardiasmo (2016), adalah sebagai berikut: 

a. Wajib pajak seperti yang telah diatur dan di tetapkan, harus mengambil 

sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP atau mengambil dengan 

cara lain yang tata cara dan aturan pelaksanaannya telah diatur 

berdasarkan peraturan menteri keuangan. Wajib pajak dapat mengambil 

SPT dengan cara yang lain, misalnya dengan mengakses situs DJP untuk 

memperoleh formulir SPT tersebut sehingga proses yang di lakukan oleh 

WP bisa lebih mudah. 

b. Setiap wajib pajak harus mengisi SPT dengan cara yang benar, lengkap, 

dan jelas, dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan 

mempergunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan 

menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak 

terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP 

berdasarkan wilayahnya masing-masing. 

c. Wajib pajak yang mendapat izin atau terdaftar di  Menteri Keuangan 

untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata 
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uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan 

oleh kementrian keuangan. 

d. Penandatanganan wajib pajak terhadap SPT dapat dilakukan dengan cara 

biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik/digital, 

yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama berdasarkan 

ketentuan yang berlaku. 

e. Bukti yang wajib dilampirkan antara lain: 

1) wajib pajak yang mengadakan pembukuan  laporan keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang 

diperlukan untuk menghitung berdasarkan penghasilan kena pajak 

yang di dapatkan oleh wajib pajak. 

2) SPT Masa PPN sedikitnya memuat jumlah Dasar Pengenaan 

Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan dan jumlah kekurangan/kelebihan pajak oleh wajib pajak. 

3) wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan. perhitungan 

jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan 

sesuai denga ketentuan. 

5. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) 

MenurutnMardiasmo (2016: 38) Secarangaris besar SPT dibedakan 

menjadi dua, yaitu: Surat Pemberitahuan Masanadalah Surat Pemberitahuan 

untuk suatu Masa Pajak dan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat 

Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 
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a. SPT meliputi : 

1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan 

2) SPT Masa  

3) SPT Masa Pajak Penghasilan 

4) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai; dan 

5) SPTnMasanPajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai  

b. SPT dapat berbentuk : 

1) Formulir kertas (hardcopy); atau 

2) Dokumen elektronik. 

6. BatasnWaktunPelaporannSuratnPemberitahuan 

Batas waktu untuk pelaporan Surat Pemberitahuan PPh Wajib 

Pajak orang pribadi menurut Mardiasmo (2016) Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi paling lambat 3 

bulan setelah akhir Tahun Pajak. Sehingga tidak akan terjadi keterlambatan 

dalam proses pelaporan. 

7. SanksinTerlambatnataunTidaknMelaporkannSPTnTahunan 

Menurut Mardiasmo (2016) adalah sebagai berikut: 

a. Apabila Surat Pemberitahuan belum disampaikan dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan dan batas waktu perpanjangan penyampaian Surat 

Pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 

Rp100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang 

pribadi. 
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b. Wajib Pajak melakukan kelalaian tidak menyampaikan atau melaporkan 

Surat Pemberitahuan Tahunan dan menyampaikan SPT tetapi isinya tidak 

benar atau tidak lengkap, dan melampirkan keterangan yang tidak benar 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak 

dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak 

dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak yang terutang 

beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak 

yang kurang bayar dalam setiap penyampaian SPT setiap tahunnya. 

c. Wajib Pajak diketahui sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana paling singkat 

enam bulan penjara dan paling lama enam tahun penjara, dan denda 

paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

bayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang terutang yang 

tidak atau kurang bayar pada saat pelaporan atau penyampaian SPT. 

8.  Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Menurut Djoko Muljono (2008: 16) cara pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan Badan dengan cara berikut ini : 

a. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara Langsung (manual), 

Pelaporan SPT secara langsung dapat dilakukan oleh Wajib Pajak 

dengan mengirimkan SPT dalam bentuk fisik langsung ke KPP atau 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 

termasuk yang dikirimkan melalui media pengiriman seperti Kantor Pos 
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atau lainnya. Tata cara pelaporan SPT secara langsung dilakukan Wajib 

Pajak atau PKP dengan cara tahapan berikut ini: 

1) Pengambilan Formulir SPT 

Pada dasarnya formulir SPT harus diambil sendiri oleh Wajib 

Pajak, baik langsung ke KPP atau KP2KP atau dapat di-download 

pada situs Direktorat Jenderal Pajak. Namun demikian dengan alasan 

pelayanan, formulir SPT tersebut dapat dikirimkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak, terutama atas SPT Tahunan. 

2) Pengisian SPT 

Pengisian SPT sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap. Pengisian SPT dilakukan 

oleh Wajib Pajak dengan mempergunakan bahasa Indonesia, huruf 

Latin, angka Arab dan satuan mata uang rupiah. 

3) Penandatanganan SPT 

SPT telah dianggap lengkap apabila telah ditanda tangani oleh 

yang berhak menandatangani SPT. Untuk WP orang pribadi ditanda 

tangani oleh WP yang bersangkutan, sedangkan untuk WP badan 

ditanda tangani oleh pengurus atau direksi. Dan dalam hal SPT diisi 

dan ditanda tangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak harus dilampiri 

surat kuasa khusus. Penandatangan SPT dapat dilakukan dengan cara 

tandatangan biasa, tandatangan stempel, tandatangan elektronik atau 

tanda tangan digital. 
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4) Penyampaian SPT 

Penyampaian SPT fisik dapat dilakukan Wajib Pajak dengan 

cara seperti langsung ke KPP atau KP2KP dan melalui jasa 

pengiriman pos atau lainnya. 

b. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara Elektronik 

Menurut Muljono (2008: 71) pelaporan SPT dapat dilakukan 

secara Elektronik atau melalui sistem e-filing yaitu suatu cara 

penyampaikan SPT dengan sistem online yang real time melalui media 

internet. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik 

(efiling) melalui satu atau beberapa perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi 

atau Application Service Provider (ASP) yang ditunjuk oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. Adapun persyaratan untuk dapat melakukan e-filing 

adalah dengan WP harus memiliki Elektronik Filing Identification 

Number (EFIN) dan memperoleh sertifikat Digital Certificate dari 

Direktorat Jendral Pajak.  

Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektonik dapat 

dilakukan selama 24 jam  sehari dan 7 hari seminggu dengan standar 

Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). SPTnyang disampaikan secara 

elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT yang jatuh pada hari 

libur, dianggap disampaikan tepat waktu.  

Tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan Elektronik atau e-SPT 

(eFiling) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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1) SPT yang telah diisi secara benar, jelas, dan lengkap disampaikan 

secara elektronik melalui suatu perusahaan ASP oleh Wajib Pajak ke 

Direktorat Jenderal Pajak. 

2) Atas SPT yang disampaikan secara elektronik melalui perusahaan ASP 

yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jederal Pajak diberikan bukti 

penerimaan secara elektronik apabila SPT telah lengkap. 

3) SPT yang tidak lengkap, oleh KPP diberitahukan kepada WP secara 

elektronik. 

E. Efektivitas  

1. Pengertian Efektivitas 

Efektivitasnmenurut Jones dan Pendlebury dalam Halim (2004:164) 

adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam 

mencapai suatu tujuan. Menurut Ismail (2013:192) Efektivitas merupakan 

unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di 

dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebutnefektif apabila 

tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. 

Menurut Ulum (2009:28) Efektivitasnadalah ukuran berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas dalam 

penerimaaan pajak dapat diartikan jumlah penerimaan yang sebenarnya 

dibandingkan dengan anggaran penerimaan yang dicanangkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Efektivitas menggambarkan kemampuan 

Direktorat Jenderal Pajak dalam merealisasikan anggaran penerimaan pajak 

yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan 

potensi riil. Kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan 
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tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 

100%. Sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, 

menggambarkan kemampuan yang semakin baik. 

Menurut Halim (2004:135) Apabila konsep efektivitas dikaitkan 

dengan pemungutan Pajak Penghasilan badan usaha, maka yang 

dimaksudkan adalah seberapa besar realisasi penerimaan Pajak penghasilan 

dapat berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode 

tertentu. Dengan demikian definisi efektivitas dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

            
                          

            
        

2. Tingkat Efektivitas 

Tingkat efektivitas bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, 

karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung 

pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bilandipandang dari 

sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan 

pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang 

dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan 

antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah 

diwujudkan. Namun,njika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang 

dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau 

sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

 


