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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pemerintah daerah dituntut untuk 

semakin aktif dalam menggali sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya 

sendiri. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dengan 

pemerintah pusat. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana 

Bagi Hasil Pajak, yaitu Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melihat bagaimana pengaruh 

tingkat penerimaan pajak terhadap tingkat pendapatan dari suatu daerah, antara lain:  

Tabel 2.1. 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Rumusan Penelitian Hasil 

1.   Analisis Pengaruh 

Perubahan Tarif Pajak 

Penghasilan Terhadap 

Pertumbuhan Wajib 

Pajak Dan Penerimaan 

Bagi Hasil Pemerintah 

Kota Malang (Arifin: 

2012). 

Apakah ada perbedaan 

peningkatan jumlah 

wajib pajak dan 

penerimaan bagi hasil 

pajak penghasilan 

terhadap penerimaan 

daerah Kota Malang 

antara sebelum dan 

1) Terjadi pertumbuhan 

wajib pajak pada tahun 

2009 

2) Penerimaan Bagi Hasil 

PPh mengalami 

penurunan setelah 

adanya perubahan tarif.  
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setelah perubahan tarif 

pajak penghasilan? 

2. Analisis Pengaruh 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi dan PDRB 

Terhadap Penerimaan 

PPh Orang Pribadi Kota 

Semarang (Aziz: 2008) 

Wajib Pajak Orang 

pribadi dan PDRB 

diduga berpengaruh 

terhadap penerimaan 

PPh Orang Pribadi Kota 

Semarang. 

1. Terdapat perbedaan 

antar lapangan usaha 

dalam mempengaruhi 

penerimaan Pajak 

Penghasilan Orang 

Pribadi Kota Semarang. 

2.  Jumlah wajib pajak 

orang pribadi 

berpengaruh terhadap 

Pajak Penghasilan 

Orang Pribadi Kota 

Semarang. 

3. PDRB berpengaruh 

terhadap Pajak 

Penghasilan Orang 

Pribadi Kota Semarang. 

3. Analisis Efektivitas dan 

Kontribusi Penerimaan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan Terhadap 

Pendapatan Daerah Di 

Kota Bandung (Yulia: 

1) Bagaimana tingkat 

efektivitas 

penerimaan pajak 

bumi dan bangunan 

pada pemerintah 

daerah kota 

1) Tingkat penerimaan 

PBB cukup efektif 

dengan nilai tertinggi 

pada tahun 2006. 

2) Laju pertumbuhan 

daerah mengalami 
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2010). Bandung dari tahun 

2002 sampai dengan 

2008? 

2) Bagaimana laju 

pertumbuhan 

pendapatan daerah 

pada pemerintah 

daerah kota 

Bandung dari tahun 

2002 sampai 2008? 

3) Seberapa besar 

kontribusi 

penerimaan pajak 

bumi dan bangunan 

terhadap 

pendapatan daerah 

pada pemerintah 

daerah kota 

Bandung dari tahun 

2002 sampai dengan 

2008? 

peningkatan terutama 

pada tahun 2006. 

3) Kontribusi penerimaan 

PBB sangat rendah 

bagi  pendapatan 

daerah Kota Bandung. 

 

4. Reformasi administrasi 

perpajakan di Indonesia 

dan pengaruhnya 

1) Bagaimana 

pengaruh reformasi 

administrasi 

1) Reformasi administrasi 

perpajakan secara 

keseluruhan 
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terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak Pajak 

(Nasucha: 2004) 

perpajakan, 

mencakup aspek 

struktur organisasi, 

prosedur organisasi, 

strategi organisasi, 

maupun budaya 

organisasi, terhadap 

akuntabilitas 

organisasi? 

2) Bagaiman pengaruh 

reformasi 

administrasi 

perpajakan terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak? 

3) Bagaimana 

pengaruh 

akuntabilitas 

organisasi terhadap 

terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak? 

4) Bagaimana 

pengaruh reformasi 

administrasi 

berpengaruh terhadap 

akuntabilitas 

organisasi Direktorat 

Jenderal Pajak. 

2) Reformasi administrasi 

perpajakan mempunyai 

pengaruh besar 

terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 

3) Akuntabilitas 

organisasi sebagai 

bagian dari reformasi 

administrasi 

perpajakan 

memberikan pengaruh 

yang cukup besar 

terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak 

4) Reformasi administrasi 

perpajakan bersama-

sama dengan 

akuntabilitas 

organisasi mempunyai 

pengaruh sangat besar 
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perpajakan dan 

akuntabilitas 

organisasi terhadap 

kepatuhan Wajib 

Pajak.? 

 

terhadap kepatuhan 

Wajib Pajak. 

 

5. Analisis Kemampuan 

Daerah Sebelum Dan 

Sesudah Otonomi 

Daerah Pada 

Kabupaten/Kota Di 

Propinsi Lampung 

(Djohan: 2010) 

1) Apakah terdapat 

perbedaan derajat 

desentralisasi fiskal 

sebelum dan 

sesudah otonomi 

daerah pada 

Kabupaten/Kota di 

Propinsi Lampung? 

2) Apakah terdapat 

perbedaan kapasitas 

fiskal sebelum dan 

sesudah Otonomi 

daerah Pada 

Kabupaten/Kota di 

Propinsi Lampung? 

3) Apakah terdapat 

perbedaan 

kebutuhan fiskal 

1) Tidak terdapat 

perbedaan derajat 

desentralisasi fiskal 

yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

otonomi daerah pada 

Kabupaten/Kota di 

Propinsi Lampung. Hal 

ini disebabkan karena 

sebelum dan sesudah 

otonomi daerah. , 

BHPBP (Bagi Hasil 

Pajak dan Bukan 

Pajak) masih 

mengalami kenaikan 

yang cukup besar 

dibanding dengan PAD 

kabupaten/kota 
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sebelum dan 

sesudah otonomi 

daerah pada 

Kabupaten/Kota di 

propinsi Lampung? 

masing-masing. 

2) Tidak terdapat 

perbedaan kapasitas 

fiskal yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

otonomi daerah pada 

Kabupaten/Kota di 

Propinsi Lampung. 

3) Tidak terdapat 

perbedaan kebutuhan 

fiskal yang signifikan 

sebelum dan sesudah 

otonomi daerah pada 

Kabupaten/Kota di 

Propinsi Lampung. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Pajak 

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara, dimana imbalan 

diberikan secara tidak langsung, beruba pelayanan oleh negara baik secara 

fisik ataupun non fisik (Setyawan, Setu dan Eny Suprapti : 2006). 

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Terdapat beberapa definisi pajak menurut beberapa ahli, yaitu: 

a. Menurut Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta/individu ke sektor 

masyarakat/pemerintah tanpa ada imbalan secara langsung dapat 

ditujuk. 

b. Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang 

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 

dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk 

dan gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

c. Prof Dr. M.J.H. Smeets  

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-

norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi 

yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah. 



14 
 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa pajak: 

a. Iuran atau pungutan 

b. Dipungut berdasar Undang-undang yang berlaku 

c. Dapat dipaksakan atau bersifat wajib 

d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah 

e. Imbalan yang diperoleh bersifat tidak langsung 

 

2.2.2 Fungsi Pajak  

Pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi Budgetair 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, 

pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Regulator 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. 

3. Fungsi Redistribusi 

Dalam fungsi redistribusi ini lebuh ditekankan unsur pemerataan dan 

keadalian dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan 

tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak lebih besar 

untuk tingkat penghasilan yang tinggi. 
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4. Fungsi Demokrasi  

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong 

royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat pembayar pajak. 

 

2.2.3 Pengelompokkan Pajak 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh 

wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada 

orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langusng, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimphkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak berdasarkan pada subjeknya, dalam 

arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 

Penghasilan. 

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Menurut lembaga pemungutannya 

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak 
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Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah, Pajak Bumi dan Banugnan, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah, yaitu pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 

 

2.2.4 Pajak Penghasilan 

1. PPh pasal 21 

Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan 

dengan imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

wajib pajak orang pribadi termasuk dalam pengertian imbalan berupa gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, uang pesangon, uang pensiun, bonus, 

hadiah, uang saku bea siswa, komisi dan pembayaran lain dengan nama 

dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan. Sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1983 tentang PPh 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no 17 tahun 2000 dan surat 

keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep. 545 tahun 2003 tentang 

PPh pasal 21.  

Pemotong PPh Pasal 21 

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 

2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah 

3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(Jamsostek) dan badan-badan lainnya; 
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4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 

bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran 

lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek 

pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang; 

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi 

yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang 

pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan; 

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 

1. Pegawai; 

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain 

meliputi: 

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri 

dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, 

penilai dan aktuaris; 

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang 

film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, 

foto model, peragawan/peragawati,pemain drama, penari, 

pemahat, pelukis dan seniman lainnya; 

c. olahragawan; 
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d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

moderator, 

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. pemberi jasa dalam segala bidang, termasuk teknik, 

computer dan system aplikasinya, telekomunikasi, 

elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi 

jasa kepada suatu kepanitiaan; 

g. agen iklan; 

h. pengawas atau pengelola proyek; 

i. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau 

yang menjadi perantara; 

j. petugas penjaja barang dagangan; 

k. petugas dinas luar asuransi; 

l. distributor multilevel marketing atau direct selling;dan 

kegiatan sejenisnya. 

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan, antara 

lain meliputi : 

a. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain 

perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, 

teknologi dan perlombaan lainnya; 

b. peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan 

kerja; 
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c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai 

penyelenggara kegiatan tertentu; 

d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

e. peserta kegiatan lainnya. 

Penerima Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 

negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan 

syarat : 

a. bukan Warga Negara Indonesia; dan 

b. di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan 

lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara 

yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh 

Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan Warga Negara 

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau 

pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. 

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 

1. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik 

berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

2. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara 

teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya; 
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3. penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan 

penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara 

sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan 

hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis; 

4. penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa 

upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau 

upah yang dibayarkan secara bulanan; 

5. imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, 

komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan; 

6. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, 

uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau 

penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan 

sejenis dengan nama apapun. 

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan 

asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa; 

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam 

bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, 

kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang 

dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang 
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dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan 

khusus (deemed profit). 

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran 

tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan 

penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara 

jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan 

atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah; 

5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia 

dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti 

pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri 

maupun luar negeri. 

2. PPh pasal 25 

 Pajak penghasilan pasal 25 adalah ketentuan tentang angsuran 

pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap 

bulan selama tahun pajak yang berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 

25 merupakan pajak penghasilan yang dibayar di muka dan dapat 

dijadikan sebagai kredit pajak (pengurang) terhadap pajak penghasilan 

yang terutang pada akhir tahun pajak sesuai yang dilaporkan dalam surat 

pemberitahuan (SPt) tahunan wajib pajak perseorangan atau wajib pajak 

badan. Dasar hukum PPh pasal 25 adalah UU no 7 tahun 1983 
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sebagaimana diubah menjadi UU no 10 tahun 1994 dan UU no 17 tahun 

2000. 

WPOP Karyawan dengan  penghasilan dari satu pemberi kerja  

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas (berstatus sebagai karyawan) dan hanya bekerja pada 

satu pemberi kerja tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak 

sendiri setiap bulan atas penghasilan yang diterima/ diperoleh sehubungan 

dengan pekerjaan. Perusahaan tempat wajib pajak bekerja (pemberi kerja) 

memiliki kewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan sehubungan 

pekerjaan yang dibayarkan/terutang kepada karyawannya setiap bulan dan 

menyetorkannya ke Kas Negara serta melaporkannya ke kantor pelayanan 

pajak setempat. Oleh karena itu gaji yang diterima oleh wajib pajak orang 

pribadi yang berstatus sebagai karyawan adalah gaji bersih setelah 

dipotong pajak penghasilan.  

Kewajiban yang harus dilakukan oleh WPOP yang berstatus 

sebagai karyawan adalah menyampaikan laporan tahunan (menyampaikan 

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) dengan formulir yang telah disediakan. 

(Form 1770-S). Apabila wajib pajak orang pribadi ini tidak 

menerima/memperoleh penghasilan lain selain dari penghasilan yang 

diperoleh dari satu pemberi kerja, maka pada saat menyampaikan SPT 

Tahunan tidak akan terdapat PPh yang kurang dibayar. 

WPOP Karyawan dengan penghasilan lain yang bukan obyek PPh Final 

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas (WPOP Karyawan) yang memperoleh 
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penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja, baik karena bekerja pada 

lebih dari satu pemberi kerja maupun memiliki penghasilan lain selain dari 

pekerjaan dan penghasilan lain tsb bukan merupakan obyek PPh final, 

maka selain diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan (SPT 1770-S) 

juga memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh pasal 25 

setiap bulan. 

Besarnya PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak 

dihitung berdasarkan PPh yang terutang dalam SPT Tahunan tahun 

sebelumnya setelah dikurangi dengan pemotongan yang dilakukan pihak 

lain yang dapat dikreditkan dan dibagi 12 (dua belas). Jatuh tempo 

pembayaran PPh pasal 25 adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Jika jatuh 

tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat 

dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran Angsuran PPh pasal 25 

ini, wajib dilaporkan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak 

terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila jatuh tempo 

pelaporan jatuh pada hari libur maka penyampaian SPT Masa PPh pasal 

25 harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 

3. PPh pasal 29 

 Pajak penghasilan pasal 29 merupakan pajak penghasilan yang 

dibayar pada akhir tahun pajak, yaitu selisih antara  pajak penghasilan 

yang terutang dengan jumlah kredit pajak. Dasar PPh pasal 29 adalah UU 

no 7 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU no 10 tahun 1994 dan 

UU no 17 tahun 2000. 
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2.2.5 Dasar Pengenaan Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Tidak 

Kena Pajak Dan Tarif Pajak 

Pajak Penghasilan yang terutang oleh wajib pajak dihitung dari 

penghasilan yang diterimanya selama satu tahun pajak dikurangi dengan 

pengeluaran-pengeluaran selama satu tahun pajak untuk memelihara dan 

memperoleh penghasilan. 

Menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

a. Yang menyelenggarakan pembukuan: 

  PKP = total penghasilan bruto – pengeluaran biaya – PTKP 

  PPh terutang= PKP x tarif PPh psl 17 perseorangan 

b. Yang penghasilan netonya dihitung berdasarkan norma perkiraan 

penghasilan neto (pengusaha kecil dan menengah) tidak 

menyelenggarakan pembukuan atau peredaran brutonya dalam satu 

tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta 

rupiah). 

   PKP = peredaran usaha x % norma + penghasilan neto lainnya– PTKP 

  PPh terutang = PKP x tariff PPh psl 17 perseorangan 

Kepada Wajib Pajak perseorangan sebagai WP dalam negeri 

memperoleh pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

dengan ketentuan sebagai berikut : 
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Tabel 2.2. 

Perbandingan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Sampai dengan tahun pajak 

2008 

Tahun pajak 2009 Keterangan  

Rp 13.200.000 Rp 15.840.000 WP 

Rp 1.200.000 Rp 1.320.000 WP, K/0 

Rp 1.2000.000 Rp 1.320.000 WP, K/1 

Rp 2.400.000 Rp 2.640.000 WP, K/2 

Rp 3.600.000 Rp 3.960.000 WP, K/3 

 

2.2.6 Pembagian Hasil Pajak Penghasilan 

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah untuk membiayai 

otonomi daerah sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

maka salah satu upaya yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

adalah meningkatkan sumber penerimaan dengan menggali potensi sumber-

sumber penerimaan yang dimiliki oleh daerah. Salah satunya yaitu dari sektor 

Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang 

pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau 

diperoleh selama satu tahun pajak. 
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Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan alokasi definitif dana 

bagi hasil pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi 

dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21. 

(1) Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 

29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 

dibagikan kepada daerah sebesar 20 % (duapuluh persen)  

(2) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut: 

a. 8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; 

b. 12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi 

yang      bersangkutan. 

(3) Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian sebagai berikut: 

a. 8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota 

tempat wajib pajak terdaftar; 

b. 3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota 

dalam provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama 

besar.  

2.3  Hipotesis Penelitian 

Apabila tarif PPh orang pribadi sebelum perubahan lebih besar dari tarif 

PPh orang pribadi setelah diberlakukan UU PPh yang baru maka, penerimaan PPh 

setelah perubahan tarif mengalami penurunan. Penurunan penerimaan PPh 
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tersebut berpengaruh terhadap penerimaan bagi hasil PPh yang juga mengalami 

penurunan.  Selain itu penurunan tarif PPh tersebut juga mempengaruhi minat 

wajib pajak orang pribadi yang baru akan membayar PPh, sehingga jumlah wajib 

pajak orang pribadi meningkat. 

Berdasarkan logika diatas, maka hipotesis yang di ajukan yaitu: 

H1 :  

 

 

 

 

Terdapat perbedaan pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di 

Kota/Kabupaten Malang setelah penerapan UU No. 36 tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan 

 


