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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak 

Secara umum pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat 

balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma 

hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk 

mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan 

negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah 

satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan 

Republik Indonesia. 

Apabila membahas tentang pengertian pajak, tidak sedikit batasan atau 

definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh oleh para ahli. Definisi pajak 

menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, seorang guru besar dalam bidang hukum 

pajak di Universitas Amsterdam Belanda, yang telah diterjemahkan oleh R. 

Santoso Brotodiharjo, SH (Waluyo, 2006: 2) adalah sebagai berikut : 

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan 
umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan.” 
 
Definisi lain yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH 

(Mardiasmo, 2005: 1) adalah sebagai berikut : 



 9 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum.” 
 
Pengertian tersebut kemudian disempurnakan Soemitro sebagai pelengkap 

definisi sebelumnya sehingga pajak definisikan sebagai peralihan kekayaan dari 

pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan 

surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk 

membiayai public investment (Zain, 2008:11). 

Sementara Djajaningrat (Setiyaji, 2005:2) mengemukakan definisi pajak 

sebagai berikut : 

“Pajak adalah kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan 
kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan 
yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, 
menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat 
dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk 
memelihara kesejahteraan umum.” 
 
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya 

dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran 

bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, 

berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk 

kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat (www.lovetya.wordpress.com). 

Lain halnya jika ditinjau dari segi hukum, pajak merupakan suatu 

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan 

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan 



 10 

tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan 

pendapatan pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan 

pemerintahan. Pendekatan hukum tersebut memperlihatkan bahwa pajak yang 

dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian 

hukum, baik bagi fiskus yang berperan sebagai pengumpul pajak maupun bagi 

Wajib Pajak yang berperan sebagai pembayar pajak. 

Dari berbagai definisi tentang pajak di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar : 

1. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun 

daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 

2. Sifatnya dapat dipaksakan. 

3. Tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. 

4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin 

dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 

5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari 

pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public 

investment; 

6. Adanya pemungutan pajak disebabkan oleh adanya suatu keadaan, kejadian, 

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. 

2.1.2 Fungsi Pajak  

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu: 
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1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 

diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

Sebagai contoh yakni dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan 

dalam negeri. 

2. Fungsi Mengatur (Reguler). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu. Sebagai contoh yakni dikenakannya pajak yang lebih tinggi 

terhadap minuman keras (Waluyo, 2006: 6). 

2.1.3 Pembagian Pajak 

Waluyo (2006: 12) mengelompokkan pajak menurut golongan, sifat, dan 

pemungutannya. Pengelomponan pajak menurut golongan adalah : 

1. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan . Sebagai contoh adalah Pajak Penghasilan. 

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke 

pihak lain. Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai. 

Sedangkan pengelompokan pajak menurut sifatnya antara lain : 

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya yang 

selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari 

Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan. 

2. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, 

tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak 

Pertambahan Nilai. 
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Sementara pengelompokan pajak menurut pemungut dan pengelolanya adalah: 

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan 

dan Pajak Bumi dan Bangunan. 

2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah pajak 

reklame dan pajak hiburan. 

 

Pajak Penghasilan  

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 

Berkenaan dengan pengertian Pajak Penghasilan, Prabowo (2004) 

menguraikan pendapatnya sebagai berikut: 

”Pajak Penghasilan tersusun dari dua pengertian yang disatukan satu sama 
lainnya. Pengertian pertama yaitu mengenai arti pajak yang secara bebas 
dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian 
serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai 
berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang 
pelaksanaanya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk 
tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah 
jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perseorangan, 
badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas 
ekonomi seperti mengkonsumsi dan/ atau menimbun serta menambah 
kekayaan”. 

 
Jadi Pajak Penghasilan dapat didefinisikan sebagai suatu pungutan resmi 

yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan 

yang diterima dan diperolehnya dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai 

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. 
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Sementara itu, berdasarkan bunyi pasal satu UU No. 17 Tahun 2000 

Tentang Pajak Penghasilan, maka Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai pajak 

yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak 

dalam tahun pajak. Purnawan (2001: 65) menyatakan bahwa Undang-Undang 

tersebut mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak 

berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun 

pajak. Subjek pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh 

penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 

Undang-undang ini disebut sebagai Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau 

dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila 

kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.  

Menurut Waluyo (2006: 57), ditinjau dari pengelompokannya Pajak 

Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya 

dikategorikan sebagai pajak subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak 

Penghasilan ini berpangkal atau mendasarkan pada Subjek Pajaknya.  

2.2.2 Subjek Pajak  

Menurut Tjahjono dan Husein (2005: 102) yang disebut subjek pajak 

dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh 

penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Dalam UU 

No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 merinci subjek pajak sebagai berikut: 
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1. Subjek Pajak Orang Pribadi. Subjek pajak pribadi meliputi Wajib Pajak yang 

bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar 

negeri yang memperoleh penghasilan di Indonesia. 

2. Subjek Pajak Warisan Belum Dibagi Sebagai Satu Kesatuan, Menggantikan 

Yang Berhak. Warisan yang belum terbagi dalam hal ini kedudukannya 

sebagai subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli 

waris. Penunjukan warisan yang belum dibagi sebagai Subjek Pajak Pengganti 

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan 

tersebut tetap dapat dilaksanakan. 

3. Subjek Pajak Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 

merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak 

melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk 

reksadana. 

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT). Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk 

menjalankan  usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.  
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Berdasarkan lokasi geografis, Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Subjek Pajak Dalam Negeri. Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam 

Negeri adalah:  

i) Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau 

orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

ii) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit 

tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: 

1.  pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2.  pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3.  penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4.  pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; 

iii) Pajak Warisan Belum Dibagi Sebagai Satu Kesatuan, Menggantikan Yang 

Berhak. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri 

adalah: 

i) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 
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badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. 

ii) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di 

Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan 

badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan 

dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia (Waluyo, 2006: 59). 

2.2.3 Kewajiban Pajak Subyektif 

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subyektif yang kewajiban 

pajaknya melekat pada subyek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak 

tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subyek pajak lainnya. Saat mulai dan 

berakhirnya kewajiban pajak subyektif adalah sebagai berikut (Tjahyono, 

2005:106) : 

1. Subyek Pajak Dalam Negeri 

i). Orang Pribadi 

a. Bagi subyek pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada 

atau berniat tinggal di Indonesia, maka kewajiban pajak subyektifnya 

akan dimulai pada saat ia lahir di Indonesia atau pada saat orang 

tersebut berada di Indonesia. 

b. Bagi subyek pajak orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 
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jangka waktu 12 bulan, maka kewajiban pajak subyektifnya akan 

dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usahanya di 

Indonesia atau pada saat orang pribadi tersebut menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia.. 

c. Kewajiban pajak subyektif akan berakhir jika subyek pajak orang 

pribadi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 

ii). Badan 

a. Bagi subyek pajak badan maka kewajiban pajak subyektifnya akan 

dimulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. 

b. Kewajiban pajak subyektif akan berakhir jika subyek pajak badan 

dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. 

2. Subyek Pajak Luar Negeri 

i). Non BUT 

a. Bagi subyek pajak non BUT, kewajiban pajak subyektifnya akan 

dimulai pada saat subyek pajak mempunyai penghasilan di Indonesia. 

b. Kewajiban pajak subyektif akan berakhir jika subyek pajak non BUT 

tidak lagi mempunyai penghasilan di Indonesia. 

ii). BUT 

a. Bagi subyek pajak BUT maka kewajiban pajak subyektifnya akan 

dimulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

b. Kewajiban pajak subyektif akan berakhir jika subyek pajak BUT tidak 

lagi melakukan usaha atau kegiatan di Indonesia. 
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3. Warisan Belum Terbagi 

Kewajiban pajak subyektif subyek pajak dimulai pada saat timbul warisan dan 

berakhir pada saat warisan selesai dibagikan kepada ahli warisnya. 

2.2.4 Obyek Pajak Penghasilan 

Menurut Waluyo (2006: 66), objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran 

pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek 

PPh adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 

bentuk apapun. Berdasarkan ketentuan perpajakan, penghasilan yang diperoleh 

Wajib Pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi tiga, di antaranya adalah: 

a.  Penghasilan yang merupakan obyek pajak (dikenakan pajak). 

b.  Penghasilan yang merupakan obyek pajak yang dikenakan pajak secara final. 

c.  Penghasilan yang bukan obyek pajak (tidak dikenakan pajak). 

2.2.4.1 Penghasilan yang Termasuk Sebagai Objek Pajak 

Penghasilan sebagai obyek pajak tercantum di dalam Pasal 4 Ayat (1) 

Undang-Undang No.17 tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan 

tersebut disebutkan bahwa : 

Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan yaitu 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, termasuk: 
a. Penggantian atau 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, kecuali 
ditentukan lain dalam Undang-undang ini;  

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  
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c. Laba usaha;  
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :  

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;  

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya 
karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;  

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 
pemecahan, atau pengambilalihan usaha;  

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan 
atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang 
bersangkutan;  

5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 
dalam perusahaan pertambangan. 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;  
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 
g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
koperasi;  

h.  Royalti;  
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;  
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;  
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing; 
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;  
n. Premi asuransi;  
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; 
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak; 
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur 

mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; 
s. Surplus Bank Indonesia. 
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2.2.4.2 Penghasilan yang merupakan Obyek Pajak yang Dikenakan Pajak 

secara Final 

Penghasilan yang dikenakan pajak secara final diungkapkan di dalam 

Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak 

Penghasilan adalah sebagai berikut: 

Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, 
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan 
dari pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta penghasilan tertentu 
lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
2.2.4.3 Penghasilan yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak 

Sesuai Pasal 4 Ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

beberapa bentuk penghasilan yang tidak termasuk penghasilan sebagai Objek 

Pajak adalah: 

a. 1.  bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 
zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau 
sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk 
atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima 
sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah; 

2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 
lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 
termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha 
mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan,  

sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

b.  warisan; 
c.  harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti 

saham atau sebagai pengganti penyertaan modal; 
d.  penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib 
Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib 
Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan 
norma penghitungan khusus (deemed profit); 
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e.  pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

f.  dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 
sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 
badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang 
didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: 
1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan 
2.  bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik 

daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang 
memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari 
jumlah modal yang disetor; 

g.  iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun 
pegawai;  

h.  penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana 
dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan; 

i.  bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 
yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, 
firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 
kolektif; 

j.  penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 
bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 
atas kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 
1.  merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan; dan 

2.  sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; 
k.  beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih 

lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 
l.  sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 

bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan 
pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang 
ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan 
dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 
(empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 
lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 

 
2.2.5 Pengeluaran Wajib Pajak Orang Pribadi  

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 
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a. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses). 

Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah pengeluaran yang 

mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek 

pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau 

selama manfaat dari pengeluaran tersebut. 

b. Pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (nondeductible 

expenses). 

Pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah 

pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang 

bukan merupakan obyek pajak atau pengeluaran yang dilakukan tidak dalam 

batas-batas yang wajar akibat adanya hubungan istimewa. 

2.2.5.1 Pengeluaran yang Dapat Dibebankan sebagai Biaya (Deductible 

Expenses) 

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak 

Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap harus mengetahui jenis-jenis pengeluaran 

yang diperbolehkan menjasi pengurang penghasilan bruto. Berdasarkan pasal 6 

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya-biaya yang 

dapat mengurangi penghasilan bruto antara lain : 

a. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk 
biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk 
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan 
dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan 
limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak 
Penghasilan;  

b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang 
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mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;  

c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan;  

d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 
dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan 
memelihara penghasilan;  

e. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;  
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;   
h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat :  

1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;  
2) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau 

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya 
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang 
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; 

3) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan  
4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih 

kepada Direktorat Jenderal Pajak; 
yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak.  

i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 
ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di 
Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; 

k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah; 

l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah; 

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 
Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan-pengurangan tersebut 

diperoleh kerugian, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan 

penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima 

tahun. Adanya kompensasi kerugian ini, akan mengakibatkan berkurangnya 

penghasilan kena pajak tahun berjalan, sehingga kerugian tersebut akan dapat 

mengurangi besarnya Pajak Penghasilan terutang pada tahun-tahun berikutnya.  
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2.2.5.2 Pengeluaran yang Tidak Dapat Dibebankan sebagai Biaya 

Nondeductible Expenses 

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap maka biaya yang tidak boleh dikurangkan dari 

penghasilan adalah sebagai berikut : 

a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang 
polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;  

b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang 
saham, sekutu, atau anggota;  

c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak 
tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan 
untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha 
pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri Keuangan;  

d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 
dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 
pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung 
sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;  

e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan 
dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam 
bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;  

f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;  

g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas 
penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi 
pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki 
oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat 
yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;  

h. Pajak Penghasilan;  
i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;  
j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;  
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k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana 
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di 
bidang perpajakan. 

 
2.2.5.3. Formula Umum Penghitungan Pajak Penghasilan 

Jumlah seluruh penghasilan (pasal 4 ayat 1)     xxxxx 

Penghasilan bukan obyek Pajak Penghasilan (pasal 4 ayat 3)            (xxxxx) 

Penghasilan Bruto        xxxxx 

Biaya Fiskal yang boleh dikurangkan 
(pasal 6 ayat 1, pasal 11, pasal 11A)                (xxxxx) 
 
Koreksi : Biaya Fiskal tidak boleh dikurangkan 
(pasal 9 ayat 1 dan ayat 2)       xxxxx 
 
Penghasilan Neto        xxxxx 

Kompensasi kerugian (pasal 6 ayat 2)               (xxxxx) 

Penghasilan Tidak Kena Pajak – WP OP (pasal 7 ayat 1)             (xxxxx) 

Penghasilan Kena Pajak       xxxxx 

Tarif Pajak Penghasilan (pasal 17)           a% 

Pajak Penghasilan terutang       xxxxx 

Kredit Pajak (pasal 21, 22, 23, 24, 25)               (xxxxx) 

Pajak Penghasilan Kurang Bayar/Lebih Bayar/Nihil Bayar 
(pasal 28, 28A, 29)        xxxxx 
 
 
2.2.6 Penghasilan Neto Orang Pribadi 

Secara ringkas penghasilan neto orang pribadi dapat ditunjukkan di dalam 

tabel 2.1 berikut ini: 
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Tabel 2.1 
Penghasilan Neto Orang Pribadi 

 
Penghasilan Neto 
Suami 

Penghasilan Neto Istri Total Penghasilan 

Usaha/kegiatan/pekerjaan 
bebas/ penghasilan lain 
 

Usaha/kegiatan/pekerjaan 
bebas/ penghasilan lain 
 

Penghasilan neto istri 
digabung dengan suami 
 

Usaha/kegiatan/pekerjaan 
bebas/ penghasilan lain 
 

Bekerja pada satu 
pemberi kerja yang 
subyek pajak 
 

Penghasilan neto suami 
saja 
 

Usaha/kegiatan/pekerjaan 
bebas/ penghasilan lain 
 

Bekerja pada satu 
pemberi kerja yang bukan 
subyek pajak 
 

Penghasilan neto istri 
digabung dengan suami 
 

Bekerja pada satu 
pemberi kerja 
 

Usaha/kegiatan/pekerjaan 
bebas/ penghasilan lain 

Penghasilan neto istri 
digabung dengan suami 
 

Bekerja pada satu 
pemberi kerja 
 

Bekerja pada satu 
pemberi kerja 
 

Penghasilan neto suami 
saja 
 

Bekerja pada satu 
pemberi kerja 
 

Bekerja pada lebih dari 
satu pemberi kerja 
 

Penghasilan neto istri 
digabung dengan suami 
 

Bekerja pada satu 
pemberi kerja 
 

Bekerja pada lebih dari 
satu pemberi kerja dan 
ada usaha/ penghasilan 
lain 

Penghasilan neto istri 
digabung dengan suami 
 

 

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

menyatakan bahwa penghasilan suami-istri dapat dikenakan pajak secara terpisah 

apabila: 

a. Suami-istri telah hidup terpisah (bercerai) berdasarkan putusan hakim. 

b.  Suami-istri telah berkeinginan untuk membuat perjanjian pemisahan harta dan 

penghasilan secara tertulis. 

c. Istri berkeinginan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban 

perpajakannya sendiri. 
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2.2.7 Metode Penghitungan Penghasilan Neto 

Untuk menghitung besarnya PPh yang terutang, harus diketahui terlebih 

dahulu dasar pengenaan pajaknya (tax base). Adapun yang menjadi dasar 

pengenaan pajak untuk PPh adalah Penghasilan Kena Pajak (taxable income), 

yaitu penghasilan sebagai obyek PPh setelah dikurangi dengan biaya yang 

diperkenankan sebagai pengurang. Penghasilan Kena Pajak ini tidak selalu sama 

(bisa juga sama) dengan penghasilan neto, hal ini tergantung dari subyek pajak 

yang memperoleh penghasilan, jenis obyek pajak yang dikenakan PPh, ada 

tidaknya rugi tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, serta 

metode penghitungan penghasilan neto yang diterapkannya. 

Bagi pengusaha kecil, yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 

Rp600.000.000,00 dalam satu tahun, terdapat dua metode yang dapat 

diimplementasikan untuk menghitung besarnya penghasilan neto, yaitu : 

a Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto. 

b Metode Pembukuan. 

Salah satu diantara dua metode tersebut harus diselenggarakan oleh Wajib Pajak 

tersebut dengan senantiasa memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan 

atau kegiatan usaha yang sebenarnya.. 

2.2.7.1. Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

2.2.7.1.1 Pengertian Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

Wajib Pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban 

menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib 
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Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang 

diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Pada 

dasarnya, metode norma penghitungan penghasilan neto adalah suatu pedoman 

yang digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan neto dan peredaran bruto 

Wajib Pajak karena Wajib Pajak tersebut tidak wajib menyelenggarakan 

pembukuan. 

Penjelasan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 Ayat (1) 

menyatakan bahwa norma penghitungan penghasilan neto adalah pedoman untuk 

menentukan penghasilan neto yang dibuat, dan disempurnakan terus menerus, 

serta diterbitkan oleh Direktur Jederal Pajak. Sementara itu, pengertian Norma 

Penghitungan menurut Saptowo (2003: 52) adalah pedoman yang digunakan 

untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak dengan berpedoman pada suatu pegangan yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan dan disempurnakan terus-menerus. 

Metode norma penghitungan penghasilan neto disusun sedemikian rupa 

berdasarkan hasil penelitian atau data lain, dengan tetap memperhatikan 

kewajaran. Norma penghitungan penghasilan neto akan sangat membantu Wajib 

Pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung dasar 

pengenaan pajaknya, baik untuk PPh maupun PPN. Penggunaan metode norma 

penghitungan penghasilan neto tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal 

(Penjelasan UU No.36/2008 pasal 14 ayat 1) : 
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a. Tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan atau 

catatan peredaran bruto yang tidak lengkap. 

b  Pembukuan atau catatan peredaran bruto Wajib Pajak ternyata 

diselenggarakan secara tidak benar. 

2.2.7.1.2  Syarat-syarat Diperbolehkannya Wajib Pajak Menyelenggarakan 

Metode Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 14, 

Wajib Pajak yang diperbolehkan menyelenggarakan norma penghitungan 

penghasilan neto adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat 

berikut ini: 

a. Peredaran brutonya kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dalam satu tahun. 

b. Memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. 

c. Menyelenggarakan pencatatan atas peredaran brutonya, sebagaimana telah 

diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan. Pencatatan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah penerapan 

norma dalam menghitung penghasilan neto Wajib Pajak. 

d. Jika dalam hal Wajib Pajak tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan 

kepada Direktur Jenderal Pajak seperti tersebut di atas, maka Wajib Pajak 

tersebut dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. 

e. Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau 

pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau pembukuan atau bukti-

bukti pendukungnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma 
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Penghitungan Penghasilan Neto atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan. 

2.2.7.1.3 Formula Umum Penyelenggaraan Metode Norma dalam 

Penghitungan Penghasilan Neto dan Penghasilan Kena Pajak 

Peredaran/ Penerimaan Bruto       xxxxx 

Misal: % Norma untuk jenis usaha yang bersangkutan adalah r%, 
maka: 
 
Penghasilan Neto 
(r% x Peredaran/ Penerimaan Bruto)      xxxxx 
 
Zakat (Pasal 9 Ayat 1)                (xxxxx) 

Penghasilan Tidak Kena Pajak               (xxxxx) 

Penghasilan Kena Pajak       xxxxx 

2.2.7.2 Metode Pembukuan 

2.2.7.2.1 Pengertian Metode Pembukuan 

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. 

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan 

suatu data dan informasi mengenai keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan 

dan biaya, penjualan dan pembelian, serta harga perolehan dan penyerahan 

barang/ jasa yang terutang PPN, tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 

0%, dan dikenakan PPn BM. 

Pengertian pembukuan telah tercantum di dalam Pasal 1 Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
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Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di 

dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa: 

”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 penyerahaan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laboran 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut”. 
 
Pada dasarnya metode pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak harus taat 

asas, yaitu harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya, misalnya dalam hal 

penggunaan metode pengakuan penghasilan dan biaya, metode penyusutan aktiva 

tetap, dan metode penilaian persediaan. Pembukuan harus diselenggarakan dengan 

cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar 

Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan 

menentukan lain. Untuk tujuan perpajakan, pembukuan ditutup dengan menyusun 

laporan keuangan yang berupa Neraca dan Laporan Laba-Rugi pada setiap akhir 

tahun pajak. 

2.2.7.2.2 Syarat-syarat Penyelenggaraan Pembukuan 

Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan adalah sebagai berikut: 

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan 

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

2. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel 

kas. 

3. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur 

mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan 

pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. 
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4. Pada setiap akhir tahun pajak membuat Neraca dan Laporan Laba-Rugi. 

5. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan: 

a) Huruf latin; 

b) Angka arab; 

c) Satuan mata uang rupiah; dan 

d) Disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan 

oleh Menteri Keuangan. 

6. Perubahan terhadap metode pembukuan harus mendapat persetujuan dari 

Direktur Jenderal Pajak. 

7. Pembukuan, dokumen-dokumen yang menjadi dasarnya, serta dokumen lain 

yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak 

harus disimpan selama sepuluh tahun. 

2.2.7.2.3 Formula Umum Penyelenggaraan Metode Pembukuan dalam 

Penghitungan Penghasilan Neto dan Penghasilan Kena Pajak 

Peredaran/ Penerimaan Bruto, Pasal 4 Ayat (1)    xxxxx 

Pengurang Penghasilan Bruto, Pasal 6 Ayat (1)              (xxxxx) 

Penghasilan Neto        xxxxx 

Zakat                    (xxxxx) 

Kompensasi Kerugian                  (xxxxx) 

Penghasilan Neto setelah Zakat dan Kompensasi Kerugian   xxxxx 

Penghasilan Tidak Kena Pajak                (xxxxx) 

Penghasilan Kena Pajak       xxxxx 
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2.2.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Pajak (PKP) dari 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan 

jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang mulai berlaku pada 1 

Januari tahun 2009, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib 

Pajak Orang Pribadi (WP OP) per tahun diberikan paling sedikit :  

a. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 

untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; 

b. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 

Wajib Pajak yang kawin; 

c. Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) 

tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan 

penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan 

d. Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk 

setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan 

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 

3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. 

2.2.9 Tarif Pajak Penghasilan 

Menurut Dr. Gunadi (2002: 25-26), Pajak Penghasilan umumnya dipakai 

sebagai instrumen redistribusi dan pemerataan penghasilan nasional. Seberapa 

besar jumlah pajak yang harus dibayar dikaitkan dengan ability to pay principle. 

Salah satu indikasi daya bayar itu adalah penghasilan. Selain itu dalam kebijakan 
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Pajak penghasilan melekat (inherent) isu keadilan (equity) dan kewajaran 

(fairness). Keadilan sering diidentifikasikan dengan keadaan sama rata (horizontal 

equiy) dan sama rasa (vertical equity). Tarif pajak penghasilan paling sedikit 

mempunyai tiga karakteristik: 

1. Tarif berlaku secara kesatuan (unitary basis) bukannya skedular (per definisi), 

2. Terdapat struktur tarif pajak, 

3. Tarif pajak bersifat progresif untuk mereka yang berpenghasilan dibawah 

jumlah tertentu dan proporsional untuk penghasilan diatas jumlah yang 

terkena tarif tertinggi (karena keterbatasan tarif marginal). Disebut progresif 

karena : 

i) Skedul tarif pajak meningkat, 

ii) Elastisitas pajak sehubungan dengan penghasilan lebih besar dari satu 

(unity) pada tiap lapisan penghasilan, dan 

iii) Tarif marginal pajak lebih besar dari tarif rata-rata. 

Dalam pajak penghasilan yang menganut konsep penghasilan 

komprehensif, terdapat empat penentu progresifitas, yaitu: 

1. Unit pemajakan (tax unit) apakah individu atau keluarga. Rasio antara tarif 

marginal dengan tarif rerata akan berbeda untuk anggota keluarga dengan 

penghasilan tertentu. 

2. Kategori (sumber) Penghasilan Kena Pajak. Apakah keuntungan kapital, 

penghasilan purna bakti dikenakan pajak dalam suatu konsolidasi atau terpisah 

(skeduler). Pengenaan pajak proporsional final atas bunga deposito, misalnya 

akan mengurangi bobot progresifitas tarif pajak. 
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3. Pengurangan dan kredit. Penentuan apakah sesuatu pengeluaran dapat 

dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan dapat mempengaruhi 

progresivitas. 

4. Skedule pajak, misalnya berapa banyak lapisan tarif dari penghasilan (bracket 

system) akan mempengaruhi bobot progresifitas. Semakin sedikit, walaupun 

kurang adil tetapi semakin sederhana baik untuk masyarakat maupun untuk 

administrasi pajak. 

2.2.9.1 Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 yang mulai 

diterapkan pada 1 Januari tahun 2009 terdapat beberapa perubahan, salah satunya 

adalah ketentuan mengenai tarif pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi. Tarif 

tertinggi PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) diturunkan dari 35% menjadi 

30% untuk penghasilan kena pajak diatas Rp. 500.000.000,00 yang semula batas 

penghasilan kena pajak tertinggi Rp 200.000.000,00. Lapisan tarifnya yang 

semula 5 lapis dijadikan 4 lapis dengan menghilangkan lapisan tarif 10%. Rentang 

penghasilan kena pajak diperluas dari yang semula sampai dengan tertingginya 

Rp200.000.000,00 menjadi Rp 500.000.000,00. Adapun uraian tentang lapisan 

tarif PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam UU PPh No.36 tahun 2008 adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 2.2 
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas  Rp 500.000.000,00 30% 

 

2.2.9.2 Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan 

BUT Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 

2008 

Dengan adanya perubahan dalam Undang-Undang PPh, tarif PPh bagi 

Wajib Pajak Badan yang semula merupakan tarif progresif dengan tarif tertinggi 

sebesar 30% dirubah menjadi tarif tunggal dan diturunkan menjadi 28% tahun 

2009 serta menjadi 25% tahun 2010. Tarif tunggal tersebut dimaksudkan sebagai 

fasilitas dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak (WP).  

Untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak Badan berskala kecil 

(UMKM), maka pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi Wajib Pajak 

badan berskala kecil dengan pemberian fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% 

dari tarif normal. Dalam pasal 31E ayat (1) UU PPh No.36 tahun 2008 disebutkan 

bahwa  Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan mendapat fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas 

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 
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Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pemberian fasilitas 

insentif ini disertai dengan syarat bahwa UMKM harus berbadan hukum. 

2.2.9.3 Ilustrasi Penghitungan Pajak Terutang pada Wajib Pajak Dalam 

Negeri (UMKM) yang Memiliki Badan Hukum 

Ilustrasi 1 : 

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar 

Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00. 

Penghitungan pajak yang terutang bagi PT Y adalah sebagai berikut : 

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut 

dikenai tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pajak Penghasilan badan 

yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi 

Rp4.800.000.000,00. Jadi, Pajak Penghasilan yang terutang adalah sebesar : 

(50% x 28%) x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00 

Ilustrasi 2 : 

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar 

Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak 

sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Penghitungan Pajak Penghasilan 

yang terutang: 

1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh 

fasilitas: 

00,000.000.480Rp00,000.000.000.3Rp
00,000.000.000.30Rp
00,000.000.800.4Rp

  

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak 

memperoleh fasilitas: 
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Rp3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00 

Pajak Penghasilan yang terutang: 

- (50% x 28%) x Rp480.000.000,00   = Rp67.200.000,00 

- 28% x Rp2.520.000.000,00    = Rp705.600.000,00  (+) 

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang   = Rp772.800.000,00 

 

2.3 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 

2.3.1 Pengertian SPT 

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/ atau 

bukan obyek pajak dan/ atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Jika ditinjau dari sudut pandang Wajib Pajak, 

fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang yang sebenarnya 

dan untuk melaporkan: 

a. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau 

melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak; 

b. penghasilan yang merupakan obyek pajak dan/ atau bukan obyek pajak; 

c. harta dan kewajiban; 

d. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak, yang 

ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
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2.3.2 Jenis SPT 

Berdasarkan saat pelaporannya, Surat Pemberitahuan dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

a. SPT Masa 

SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan/ atau pembayaran pajak terutang dalam suatu masa pajak atau 

suatu saat tertentu. 

b.  SPT Tahunan 

SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak terutang dalam suatu 

tahun pajak. 

2.3.3 Pihak yang Wajib Menyampaikan SPT Tahunan PPh 

Pihak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah Wajib Pajak 

orang pribadi dan Wajib Pajak badan. Wajib Pajak tertentu yang dikecualikan dari 

kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh adalah: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang penghasilan netonya tidak melebihi jumlah 

Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan 

pekerjaan bebas. 

c. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak mempunyai penghasilan lain selain 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dari satu pemberi 

kerja. 
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2.3.4 Pedoman Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

2.3.4.1 Petunjuk Umum 

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, petunjuk umum SPT Tahunan 

PPh orang pribadi adalah sebagai berikut: 

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan dengan 
benar, lengkap, dan jelas, serta menandatanganinya. 

2. SPT Tahunan ditandatangai oleh Wajib Pajak orang pribadi atau orang yang 
diberi kuasa menandatangani sepanjang dilampiri dengan surat kuasa khusus. 

3. SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau 
tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana 
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 
dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-214/PJ./2001. 

4. Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan dan 
menyampaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. 

5. Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan melalui Kantor Pos secara 
tercatat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk 
oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor Kep-518/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000. 

6. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus 
dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak 
berakhir. Apabila pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebelum yang 
dihitung dari saat jatuh tempo saat pembayaran sampai dengan tanggal 
pembayaranan dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. 

7. Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak terutang ke Kas Negara 
melalui Kantor Pos dan Giro atau bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
Anggaran untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi). 

8. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberi 
persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk 
kekurangan pembayaran pajak yang terutang pada SPT Tahunan PPh Pasal 29 
paling lama 12 bulan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
Kep-325/PJ./2001, permohonan harus diajukan secara tertulis kepada Kepala 
KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir tertentu 
sesuai lampiran Keputusan Direktur Jenderal tersebut. 

9. Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang 
jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 6 (enam) bulan. 
Permohonan harus diajukan secara tertulis disertai surat pernyataan pengenaan 
penghitungan sementara besarnya pajak terutang dalam satu tahun pajak dan 
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bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak menurut perhitungan 
sementara tersebut. Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka 
waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian 
SPT Tahunan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 
100.000,00 (seratus ribu rupiah). 

10. Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT Tahunan 
atau menyampaikan SPT Tahunan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, 
atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama satu tahun dan/ atau denda paling tinggi dua kali pajak terutang yang 
tidak atau kurang dibayar. Setiap orang yang dengan sengaja tidak 
menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT Tahunan dan/ atau 
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara paling 
lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar. 

 
2.3.4.2 Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

(Formulir 1770) 

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, Formulir 1770, terdiri dari: 

a. Formulir 1770-I 

Formulir 1770-I digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan 

neto dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan 

anak atau anak angkat yang belum dewasa dari usaha, pekerjaan bebas, 

pekerjaan dan penghasilan lainnya, kecuali penghasilan: 

1). istri yang telah hidup berpisah (cerai) dan 

2). istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan karena 

harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh istri sendiri. 

Formulir 1770-I terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: 

1). Bagian A: Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan atau Pekerjaan 

Bebas bagi Wajib Pajak yang Menggunakan Pembukuan. 
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 Bagian ini diisi oleh Wajib Pajak yang menggunakan metode pembukuan, 

untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan 

atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, 

istri, dan anak/ anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang 

bersangkutan. 

2). Bagian B: Penghasilan Neto Dalam Negeri dari Usaha dan atau Pekerjaan 

Bebas bagi Wajib Pajak yang Menggunakan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto. 

 Bagian ini digunakan untuk menghitung besarnya seluruh penghasilan 

dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan 

anak/anak angkat yang belum dewasa dari usaha dan atau pekerjaan bebas 

yang melakukan pencatatan dan memilih menggunakan Norma 

Penghitungan dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

3). Bagian C: Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan. 

 Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan 

pekerjaan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan 

anak/anak angkat yang belum dewasa, termasuk penghasilan yang diterima 

atau diperoleh dari pemberi kerja yang tidak wajib memotong PPh Pasal 

21 serta dari pekerja yang bukan subyek pajak namun tidak dikecualikan 

untuk memotong PPh Pasal 21 kecuali: 

 Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. 
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 Anak/ anak angkat yang belum dewasa yang memperoleh penghasilan 

dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha orang yang 

mempunyai hubungan istimewa. 

4). Bagian D: Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya (Tidak Termasuk 

Penghasilan yang Telah Dikenakan PPh yang Bersifat Final). 

 Bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan neto dalam 

negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan 

hadiah, keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta dan penghasilan lain-

lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/ anak 

angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

b. Formulir 1770-II 

Formulir 1770-II dipergunakan untuk melaporkan rincian kredit PPh yang 

dipotong/ dipungut pihak lain, tidak termasuk yang bersifat final dan 

dikenakan pajak tersendiri serta rincian penghasilan neto dari luar negeri yang 

diterima Wajib Pajak sendiri, istri, anak/ anak angkat yang belum dewasa 

dalam tahun pajak yang bersangkutan, yang terdiri dari: 

1). PPh yang dipotong/ dipungut pihak lain di dalam negeri, meliputi PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23. 

2). PPh yang ditanggung pemerintah. 

3). Penghasilan neto dari luar negeri dan pajak yang dibayar/ terutang di luar 

negeri serta PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan. 

4). Permohonan untuk mengkreditkan PPh Pasal 24. 

Formulir 1770-II terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: 
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1). Bagian A: Daftar Pemotongan/ Pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh 

yang Ditanggung Pemerintah 

 Bagian ini merupakan rincian angsuran PPh berupa pemotongan/ 

pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah yang 

diperhitungkan sebagai kredit pajak. 

2). Bagian B: Penghasilan Neto dan Pajak atas Penghasilan yang Dibayar/ 

Dipotong/ Terutang di Luar Negeri 

 Bagian ini dipergunakan untuk: 

 Melaporkan rincian penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar 

negeri dan penghitungan kredit pajak luar negeri dari Wajib Pajak 

sendiri, istri, anak/ anak angkat yang belum dewasa dalam tahun pajak 

yang bersangkutan. 

 Mengajukan permohonan kredi pajak luar negeri. 

c. Formulir 1770-III 

Formulir 1770-III dipergunakan untuk menghitung penghasilan neto dalam 

negeri dari usaha dan dari luar usaha, yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak sendiri, istri, dan anak/ anak angkat yang belum dewasa dalam tahun 

pajak yang bersangkutan yang pajaknya dibayar/ dipotong/ dipungut oleh 

pihak lain dan bersifat final, yang dikenakan pajak tesendiri, dan penghasilan 

pengusaha tertentu serta penghasilan yang tidak termasuk obyek pajak. 

Formulir 1770-III terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: 

1) Bagian A: Penghasilan yang Telah Dikenakan Pajak Bersifat Final, 

Dikenakan Pajak Tersendiri, dan Penghasilan Pengusaha Tertentu. 
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2) Bagian B: Penghasilan yang Tidak Termasuk Obyek Pajak. 

d. Formulir 1770-IV 

Formulir 1770-IV dipergunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban/ utang 

usaha serta harta dan kewajiban/ utang non-usaha pada akhir tahun pajak yang 

dimiliki Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/ anak angkat yang belum dewasa 

dalam tahun pajak yang bersangkutan. 

Formulir 1770-IV terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: 

1). Bagian A: Daftar Harta 

Bagian ini digunakan untuk merinci jenis harta, tahun perolehan, harga 

perolehan, dan keretangan lain sehubungan dengan harta yang dimiliki 

pada akhir tahun pajak yang bersangkutan. 

2). Bagian B: Daftar Kewajiban 

Bagian ini digunakan untuk merinci kewajiban/ utang dengan mengisi 

nama dan alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, jumlah pinjaman, 

dan keterangan lain. 

e. Formulir 1770 (SPT Induk) 

 Diisi dengan berdasarkan pada lampiran SPT yang telah diisi sebelumnya. 

Formulir 1770 dipergunakan untuk menyajikan dan melaporkan: 

1). Cara penghitungan penghasilan neto; 

2). Besarnya penghasilan neto, baik yang berasal dari dalam negeri maupun 

luar negeri; 

3). Besarnya Penghasilan Kena Pajak; 
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4). Pajak Penghasilan Terutang, yang diperoleh dari hasil perkalian antara 

Pajak Kena Pajak dan tarif PPh Pasal 17 UU PPh; 

5). Kredit Pajak, yaitu besarnya pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau 

masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, 

baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong serta 

dipungut oleh pihak lain, yang merupakan angsuran pajak yang boleh 

dikurangkan dari pajak yang terutang pada akhir tahun pajak yang 

bersangkutan, kecuali yang bersifat pembayaran PPh yang bersifat final; 

6). PPh yang kurang dibayar (PPh Pasal 29) atau PPh yang lebih dibayar (PPh 

Pasal 28A); 

7). Permohonan atas PPh yang lebih dibayar; 

8). Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya; 

9). Penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan pengusaha tertentu, 

dan yang bukan obyek pajak; 

10).Jumlah Pajak Penghasilan; 

11).Harta dan kewajiban; 

12).Lampiran-lampiran yang telah dilengkapi oleh Wajib Pajak; serta 

13).Pernyataan atas kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan informasi tersebut 

di atas beserta lampirannya. 

2.3.5 Kelengkapan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

SPT Tahunan PPh orang pribadi (Formulir 1770) yang disampaikan pada 

Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dinyatakan lengkap 

apabila telah dilampiri dengan: 
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a.  Seluruh lampiran yang telah dibakukan, yaitu Formulir 1770-I dan 1770-II, 

harus diisi walaupun nihil. 

b.  Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan (untuk Wajib 

Pajak yang menyelenggarakan metode pembukuan) atau Rekapitulasi Bulanan 

Peredaran/ Penerimaan Bruto Usaha Tahun Pajak yang bersangkutan (untuk 

Wajib Pajak yang memilih menggunakan metode norma). 

c.  Lembar ketiga Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 untuk tahun pajak 

yang bersangkutan apabila angka 16 Induk SPT Tahunan (Formulir 1770) 

menunjukkan jumlah PPh yang masih harus dibayar. 

d.  Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak, yang memuat 

nama, tanggal lahir, hubungan keluarga, dan pekerjaan. 

e.  Sesuai dengan keadaan masing-masing Wajib Pajak, dokumen-dokumen yang 

tersebut di bawah ini wajib pula dilampirkan, yaitu: 

1). Fotokopi Formulir 1721-AI dan/ atau 1721-A2, bagi Wajib Pajak yang 

menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. 

2).  Surat Kuasa Khusus dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh orang 

lain bukan Wajib Pajak. 

3).  Lembar penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi yang 

kawin dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 

4).  Lembar penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya dalam hal 

Wajib Pajak harus membuat penghitungan tersendiri. 
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2.4 Strategi Perencanaan Perpajakan Melalui Pemilihan Bentuk Usaha 

2.4.1 Pengertian Perencanaan Pajak 

Tax planning adalah langkah awal dalam manajemen pajak, umumnya 

selalui dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. 

Bila suatu transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk 

dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran 

pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Upaya 

Wajib Pajak untuk mengurangi biaya pajak dapat dilakukan dengan tiga cara 

(Tjahjono, 2000 :476) antara lain :  

a.  Penghematan pajak (tax saving), yaitu upaya wajib pajak mengelakkan utang 

pajak dengan jalan menahan diri untuk membeli produk yang ada PPN-nya, 

mengurangi jam kerja sehingga penghasilannya kecil dan terhindar dari pajak 

penghasilan yang besar. 

b.  Penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu upaya wajib pajak tidak 

melaksanakan perbuatan yang dikenakan pajak atau manipulasi penghasilan 

secara legal (memanfaatkan kelemahan Undang-undang). 

c.  Penyelundupan pajak (tax evasion), yaitu upaya wajib pajak dengan  

penghindaran pajak secara ilegal (melawan ketentuan Undang-Undang)  

dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.  

Tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan Wajib Pajak 

karena dilakukan dengan cara tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan 

memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, agar tidak 

terjadi kelebihan dalam membayar pajak. Tax planning tidak berarti sebagai upaya 
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menghindari pajak, karena bila demikian jelas bertentangan dengan undang-

undang perpajakan yang berlaku. Pada umumnya penekanaan tax planning adalah 

untuk meminimumkan kewajiban pajak. Hal ini dapat dilihat dari dua definisi tax 

planning di bawah ini:  

a.  Tax Planning is the systematic analysisi of deferring tax options aimed at the  

minimization of tax liability in current and future tax periods 

(Crumbley,1994). 

b. Tax Planning is arrangements of a person’s business andlor private affairs in  

order to minimize tax liability (Lyons,1996).  

Wajib Pajak terlebih dahulu harus memikirkan dengan matang sasaran dan 

tindakan yang didasarkan pada penelitian dan pengumpulan Ketentuan Peraturan 

Perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan secara 

lengkap, benar dan tepat waktu. Apabila tax planning perusahaan tidak baik atau 

memiliki kelemahan-kelemahan, maka sumber daya yang dimiliki perusahaan 

tidak dapat dimanfaatkan secara optimal yang mengakibatkan terjadinya 

pemborosan yang sebenarnya dapat dicegah. Apabila pemborosan tersebut terjadi 

terus-menerus, maka penghasilan perusahaan akan semakin menurun yang pada 

akhirnya tidak dapat bersaing dengan kompetitornya, sehingga kelangsungan 

hidup perusahaan menjadi terancam.  

Tax planning didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib 

pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun 

pajak-pajak lainnya berada dalam posisis yang minimal, sepanjang hal ini 

dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Irwansyah Lubis berpendapat bahwa “tax planning merupakan usaha untuk 

meminimalisasi beban pajak perusahaan yang dilakukan secara legal oleh 

manajemen perusahaan seseuai dengan master budget perusahaan”. Tax planning 

dilakukan untuk kepentingan pembayaran pajak secara efisien sesuai ketentuan 

yang berlaku dan menghindari pembayaran pajak atau sanksi pajak yang tidak 

seharusnya. Tujuan tax planning perusahaan ada tiga yaitu: 

a.  Membuka kesadaran akan pentingnya manajemen perpajakan perusahaan  

b. Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku  

c. Membuat metode perhitungan dalam efisiensi pembayaran pajak secara legal  

Tax planning di sini tidak sama dengan perencanaan yang merugikan  

penerimaan negara karena tujuannya adalah untuk mengatur agar pajak yang 

harus dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Untuk itu perusahaan perlu 

melakukan penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan.  

Empat hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan tax planning :  

a.  Wajib Pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait. Akan  

sangat sulit melakukan tax planning yang baik dan tidak melanggar  

undang-undang bila tax planning dirancang tidak dalam koridor undang- 

undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan tax planning yang melanggar  

undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat mengancam 

keberhasilan tax planning. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan 

dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko 

yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. 
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b. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. Tax planning 

paling tidak memiliki dua tujuan utama yaitu menerapkan peraturan 

perpajakan secara benar dan mengefisienkan laba yang diharapkan. 

c.  Dalam melakukan tax planning harus memahami karakter usaha Wajib Pajak. 

Hal ini dikarenakan hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan 

dalam kebijakan maupun perilaku dan kebiasaan-kebiasaannya. Dengan 

memahami secara mendalam seluk-beluk usaha akan sangat membantu dalam 

melakukan tax planning.  

d.  Memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur  dalam tax 

planning. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan tax planning dengan 

mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan 

karena adanya kecurigaan fiskus dan ini dapat berimplikasi dengan 

pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak. 

2.4.2 Perencanaan Perpajakan Melalui Pemilihan Bentuk Usaha  

 Strategi mengefisienkan beban pajak yang dilakukan oleh suatu entitas 

haruslah bersifat legal. Secara umum upaya penghematan pajak menganut prinsip 

the least and latest, yakni membayar dalam jumlah seminimal mungkin dan pada 

waktu yang masih diizinkan oleh Undang-Undang dan Peratuan Perpajakan. Salah 

satu strategi dalam mengefisienkan beban pajak adalah dengan mengambil 

keuntungan dari berbagai pilihan bentuk usaha hukum yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan dan jenis usaha. 

 Dalam menentukan bentuk usaha yang tepat guna menjalankan bisnis, 

pajak merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, 
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sebelum keputusan mengenai bentuk usaha apa yang akan diambil, haruslah 

terlebih dahulu diadakan studi perbandingan mengenai jumlah pajak yang harus 

dipikul pada setiap bentuk usaha tersebut termasuk pula pertimbangan berbagai 

faktor non tax. Di bawah ini merupakan beberapa hal yang dapat menjadi 

pertimbangan dalam memilih suatu bentuk usaha (Bernstein, 2004:238) : 

1. Pertimbangan bentuk hukum. Bentuk hukum suatu entitas secara tidak 

langsung akan mempengaruhi pajak yang akan dibayar. Selain itu juga akan 

mempengaruhi batasan dari kewajiban tiap individu yang menjalankan bisnis. 

2. Perlindungan terhadap kewajiban. Tiap individu yang menjalankan bisnis akan 

mempertimbangkan untuk menghindari kewajiban personal yang berpotensi 

akan terjadi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan memisahkan antara harta 

entitas dan harta pribadi untuk melindungi kewajiban bisnis. 

3. Kebutuhan terhadap modal dari pihak lain. Hal ini akan menjadi salah satu 

pertimbangan dalam memilih bentuk usaha jika dari awal pemilik usaha 

membutuhkan modal dari sumber lain selain dari modal sendiri. 

4. Perpindahan kepemilikan. Jika menginginkan untuk menyisihkan sebagian 

harta bagi karyawan maka perseroan merupakan pilihan yang tepat. Hal ini 

dikarenakan adanya kompensasi harta, seperti insentif saham opsi, yang secara 

umum mudah diimplementasikan dalam perseroan. 

 Beberapa faktor pajak yang secara prinsipil harus dipertimbangkan dalam 

melakukan pemilihan bentuk usaha adalah (Zain, 2007:99) : 
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1. Bagaimana hubungan antara tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi dengan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan, termasuk 

ketentuan khusus yang mengatur hal ini. 

2. Pengenaan pajak penghasilan secara berganda, baik atas laba bruto usaha 

maupun penghasilan dari pembagian keuntungan (dividen) kepada para 

pemegang sahamnya. 

3. Kesempatan untuk menunda pengenaan pajak pada tarif pajak penghasilan 

lebih kecil/besar apabila dibandingkan dengan kesempatan yang terdapat pada 

tarif pajak penghasilan dan akumulasi penghasilan perusahaan. 

4. Adanya ketentuan-ketentuan mengenai kerugian hasil usaha neto (kompensasi 

kerugian) dan kredit investasi yang berlaku bagi bentuk usaha tertentu. 

5. Kemungkinan pengajuan perlakuan khusus terhadap pajak atas akumulasi 

laba, pajak atas penghasilan personal holding company dan seterusnya. 

6. Liberalisasi ketentuan-ketentuan yang mengatur fringe benefit dan atau 

payment in kind. 

2.4.3 Pilihan Bentuk Usaha 

Secara umum pilihan bentuk badan usaha yang tersedia di Indonesia dan 

diakui oleh UU Perpajakan antara lain berbentuk Perseroan Terbatas (PT), 

Perseroan Kommanditer (CV) atau Perorangan (Pribadi). 

1. Perseroan Terbatas (PT)  

Perseroan Terbatas yang biasa disingkat PT ini adalah suatu Bentuk Badan 

Usaha yang paling populer dan banyak digunakan oleh para pengusaha 

sebagai bentuk indentitas organisasi badan usaha di Indonesia. PT juga sangat 
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dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat umum dan mudah kenali 

karena pemakaian nama perusahaan ini selaku diikuti dengan nama PT.  

Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No.1 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bab 1 pasal 1 ayat 1 adalah badan 

hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. Masing-masing pemegang saham (Pesero) tidak bertanggung 

jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak 

bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah 

diambilnya. 

PT didirikan dengan dasar hukum yang jelas yakni melalui Undang-

undang Nomor 40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana setiap 

Anggaran Dasar PT yang terdapat didalam akta notaris harus mendapatkan 

Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan statusnya 

sebagai badan hukum. Dasar hukum Pendirian PT antara lain adalah sebagai 

berikut : 

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,  

2. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama 

Perseroan Terbatas. 
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3. Peraturan/Undang-Undang lain yang dibuat untuk mendirikan PT dalam 

rangka PMA/PMDN, PT untuk Persero BUMN, PT untuk Perbankan dan 

PT untuk Lembaga Keuangan Non Bank. 

4. Peraturan/Undang-undang dan atau ketentuan pemerintah yang mengatur 

tentang Pendirian PT dengan Maksud dan Tujuan Usaha Khusus seperti; 

PT-Forwarding, PT-Perusahaan Bongkar Muat, PT-Surveyor, PT-Jasa 

Penilai, dll. 

Dengan memiliki dasar hukum yang jelas untuk proses pendiriannya, 

perubahannya, penggabungannya atau pengambilalihannya serta 

pembubarannya maka Perseroan ini dirasakan lebih menjaga keamanan bisnis 

dan investasi para pemilik modal untuk memulai bisnis dan mengembangkan 

usahanya di Indonesia. 

Dalam hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan, atas keuntungan PT 

dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang 

No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 

kali dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008.. Sedangkan pembagian 

dividen kepada pemegang saham (pesero) tidak bisa dibebankan sebagai biaya 

perusahaan, dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dan sebagai 

kredit pajak bagi pihak yang dipotong (tidak final). Dengan demikian terdapat 

double taxation. 

2. Perseroan Kommanditer (CV)  

Persekutuan Komanditer termasuk ke dalam kelompok bentuk usaha 

persekutuan, dimana bersama dengan Firma diatur dalam Wetboek Van 
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Koophandel Voor Indonesie atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Dagang (KUHD). Perseroan Komanditer yang biasa disingkat CV 

adalah suatu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan oleh para 

Pengusaha  Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk indentitas 

organisasi Badan Usaha di Indonesia. Beberapa alasan UKM lebih banyak 

memilih bentuk perusahaan CV daripada PT antara lain :   

1. Pendirian dan perubahan CV relatif lebih mudah dan cepat serta biaya 

yang dibutuhkan jauh lebih terjangkau daripada PT. 

2. Tidak ada ketentuan mengenai pemakaian nama CV seperti hal PT serta 

tidak ada ketentuan mengenai modal dasar dan kepemilikan saham 

perseroan didalam akta pendiriannya. 

3. Anggaran dasarnya  (akta pendirian) tidak perlu mendapatkan 

pengesahan Menteri Hukum & HAM RI seperti halnya PT namun 

cukup didaftarkan ke kantor Pengadilan Negeri setempat sesuai tempat 

dan kedudukan perseroan berada. 

Para pendiri CV haruslah Warga Negara Indonesia dan kepemilikan 

perseroan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal artinya keikutsertaan Warga 

Negara Asing tidak diperbolehkan 

Perseroan Kommmanditer (CV) adalah suatu persekutuan dua orang/lebih 

sebagai persero pengusaha (aktif) dan satu orang atau lebih sebagai pesero 

kommanditer (tidak aktif) untuk menjalankan suatu perusahaan dengan tujuan 

untuk memperoleh laba. Anggota perseroan kommanditer ada dua golongan :  
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a. Persero Pengusaha atau pesero aktif/bekerja. Pesero ini selain 

menyerahkan modal ke dalam perseroan, jika perseroan jatuh pailit atau 

bangkrut, pesero pengusaha bertanggungjawab penuh atas seluruh harta-

harta pribadinya terhadap hutang-hutang perusahaan.  

b. Persero Kommanditer atau pesero diam. Pesero ini hanya menyerahkan 

modal ke dalam perseroan dan tidak bertanggung jawab tentang jalannya 

perseroan. Jika perseroan jatuh pailit/bangkrut, pesero ini hanya 

bertanggungjawab sebesar modal penyertaannya.  

Atas keuntungan CV dikenakan pajak penghasilan badan dengan tarif 

pasal 17 Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.36 tahun 

2008. Sedangkan pembagian keuntungan kepada pemegang saham (pesero) 

tidak bisa dibebankan sebagai biaya CV, tidak dipotong PPh pasal 23 dan bagi 

yang menerima bukan sebagai obyek pajak. Dengan kata lain, Pajak 

penghasilan hanya dikenakan pada Perusahaan (Badan) saja dan tidak ada 

double taxation. 

3. Perorangan (Pribadi)  

Usaha Perorangan adalah perorangan (pribadi) yang menjalankan suatu 

usaha dengan tujuan untuk memperoleh laba. Perorangan tersebut bertanggung 

jawab penuh atas jalannya usaha. Jika usaha tersebut pailit atau bangkurt, 

perorangan ini bertanggungjawab penuh atas seluruh harta-harta pribadinya 

terhadap hutang-hutang usahanya. Hal ini adalah bentuk usaha yang paling 

sederhana dan tidak perlu pembuatan akte pendirian. 



 58 

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, usaha perorangan wajib 

melakukan pembukuan atau hanya melakukan pencatatan dengan Norma 

Penghitungan jika peredaran brutonya kurang dari Rp. 1.800.000.000 (satu 

miliar delapan ratus juta rupiah). Atas pendapatan (keuntungan) usaha 

perorangan tersebut, sesudah dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP), 

dikenakan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan tarif pasal 17 Undang-

Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 

terakhir kali dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. 

 

2.5  Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 

Dalam Kesepakatan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat dengan Gubernur Bank Indonesia tentang Penanggulangan Kemiskinan 

Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(2005), maka UMKM didefinisikan sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga 
Negara Indonesia, secara individu atau tergabung dalam koperasi dan 
memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp100.000.000,00 
(seratus juta rupiah) per tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Menteri Keuangan No.12/PMK.06/2005 tangggal 14 Februari 2005 tentang 
Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. 

2. Usaha Kecil adalah usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 
i) Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia yang berbentuk badan 

usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbentuk hukum, atau 
badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi; 

ii) Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai atau berafiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
dengan usaha menengah atau usaha besar; dan  

iii) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 
hasil penjualan maksimum Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per 
tahun; sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 tahun 1995. 
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3. Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berskala menengah dan 
memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki 
hasil penjualan maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per 
tahun sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia 
No.10 tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. 

 
 Menurut Wikipedia Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha dan merupakan usaha yang berdiri sendiri. Menurut 

Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan 

ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas 

merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari 

persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 

1995 adalah sebagai berikut : 

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta 

Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu 

Milyar Rupiah)  

3. Milik Warga Negara Indonesia. 

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar  

5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 

hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 
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 Menurut BPS Indonesia, ukuran usaha digolongkan ke dalam 4 (empat) 

kategori yang didasarkan pada banyaknya orang tanpa mempertimbangkan 

penggunaan dari tenaga mesin seperti halnya nilai dari modal yang dimiliki oleh 

industri tertentu itu. Klasifikasi ukuran usaha tersebut ditampilkan dalam tabel 

2.3. 

Tabel 2.3 
Klasifikasi Ukuran Usaha Menurut BPS Indonesia 

Klasifikasi Jumlah pekerja 
Usaha Besar Lebih dari 100 pekerja 
Usaha Menengah 20-99 pekerja 
Usaha Kecil 5-19 pekerja 
Usaha Mikro/Pondok 1-4 pekerja 

 

UMKM juga bisa diartikan sebagai usaha perorangan, yang berdiri sendiri 

dan dikelola sendiri oleh pemiliknya dengan jumlah karyawan antara 10-29 orang 

dengan klasifikasi modal sebagai berikut : 

Tabel 2.4 
Klasifikasi Ukuran Usaha Berdasarkan Modal Usaha 

Klasifikasi Nilai Investasi 

Usaha Kecil 0 – 50 juta 
50 – 200 juta 

Usaha Menengah 200 – 500 juta 
500 juta – 1 milyar 

Usaha Besar 1 – 5 Milyar 
5 – 10 Milyar 

 


