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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pemahaman Perpajakan 

1. Pengertian Pajak  

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat 

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum (Mardiasmo, 2013:1). Berdasarkan UU No. 28 

tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

2. Pengertian Wajib Pajak 

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-

undangan perpajakan. 
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3. Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena 

pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua 

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal 

diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi (Mujiyati dan Aris, 

2011:6), yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair) 

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan 

tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara 

membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan 

pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti 

belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain 

sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan 

dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri 

dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun 

ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan 

pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama 

diharapkan dari sektor pajak. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa 
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digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam 

rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun 

luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 

Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

c. Fungsi Stabilitas 

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara 

lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, 

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

d. Fungsi Redistribusi pendapatan 

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan 

untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk 

membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan 

kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

4. Teori Pemungutan Pajak 

Menurut R. Santonso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar 

Ilmu Hukum Pajak ada beberapa teori yang mendasari adanya 

pemungutan pajak (Mujiyati dan Aris, 2011:10) yaitu : 
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a. Teori Asuransi 

Teori ini mengemukakan bahwa Negara mempunyai tugas 

untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik 

keselamatan jiwanya dan keselamatan harta bendanya. Untuk 

perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam 

perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. 

Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada 

Negara. Teori ini banyak ditentang karena Negara tidak boleh 

disamakan dengan perusahaan asuransi. 

b. Teori Kepentingan 

Teori ini merupakan dasar pemungutan pajak adalah adanya 

kepentingan masing-masing warga Negara. Termasuk kepentingan 

dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat 

perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus 

dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataan 

bahwa tingkat perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada 

orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan dan lain-

lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban 

pajak. 

c. Teori Gaya Pikul 

Teori ini mengandung pengertian bahwa dasar keadilan 

pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang telah diberikan oleh 

Negara kepada negaranya, yaitu dengan melindungi atas diri 
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mereka dari gangguan yang mengancam jiwa dan hartanya. Oleh 

karena itu diperlukan biaya-biaya untuk melaksanakan 

perlindungan tersebut sehingga beban tersebut harus dipikul oleh 

segenap orang yang menikmatinya. 

d. Teori Bakti atau Teori Pajak Mutlak 

Penduduk harus tunduk dan patuh terhadap Negara, karena 

Negara yang telah diakui dengan eksistensinya baik oleh penduduk 

maupun Negara sebagai tempat tinggal penduduk yang bertugas 

melindungi segenap warganya. Oleh karena itu hubungan rakyat 

dengan Negara sangat kuat dan merupakan salah satu unsur 

Negara, maka penduduk wajib berbakti kepada Negara, wajib 

membayar pajak sebagai rasa bakti kepada Negara.  

5. Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem garis besar dalam perpajakan dikenal tiga system yaitu, 

official assesment system, self assesment system, dan  with holding tax 

system (Mujiyati dan Aris, 2011:10). Di Indonesia pernah 

melaksanakan beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu : 

a. Official Assesment Sytem 

Adalah sistem yang mempunyai wewenang pemungutan 

pajak ada pada fiskus sehingga inisiatif untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan berada pada fiskus. Dalam sistem ini fiskus yang lebih 

aktif untuk mencari wajib pajak untuk diberikan NPWP (Nomor 

Pokok Wajib Pajak) sampai penetapan jumal pajak yang terutang 
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melalui penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak). Dengan demikian 

keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak tergantung peran aktif 

fiskus. Ciri-cirinya (Mardiasmo, 2013:7) : 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 

pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus.  

b. Self Assesment System 

Adalah sistem yang memberikan wewenang untuk memenuhi 

hak dan kewajiban ada pada wajib pajak sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan baik menghitung, 

memperhitungkan, membayar, melaporkan pajak yang dibayar 

serta mepertanggungjawabkan pajak terutang ada pada wajib pajak. 

Dengan demikian wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga keberhasilan 

pemungutan pajak tergantung pada kepatuhan wajib pajak. Ciri-

cirinya yaitu : 

1. Wewenang untuk menentukan besarya pajak terutang ada pada 

Wajib Pajak sendiri. 

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
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3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding Tax Sytem 

Adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

kepada pihak ketiga untuk melaksanakan kewajban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem 

ini keberhasilan dalam pemungutan pajak tergantug pada 

kedisiplinan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Ciri-cirinya yaitu : wewenang menentukan 

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain 

fiskus dan Wajib Pajak. 

 

B. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

1. Definisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang 

dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah 

Rp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 1%. Tahun pajak dalam 

PP No.46 Tahun 2013 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender 

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 

dengan tahun kalender. Tujuan pengaturan ini adalah untuk 

memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto 
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tertentu, untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan 

Pajak Penghasilan yang terutang. 

2. Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana 

dimaksud pada pasal 2 ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk 

bentuk usaha tetap; dan 

b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari 

jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto 

tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

3. Peredaran Bruto 

Hal khusus terkait peredaran bruto sebagai dasar untuk dapat 

dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana diatur dalam 

Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, diatur sebagai 

berikut: 

a. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto Tahun Pajak terakhir 

sebelum Tahun Pajak berlakunyan Peraturan Pemerintah ini 

disetahunkan, dalam hal Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun 

Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini meliputi kurang dari 

jangka waktu 12 (dus belas) bulan; 
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b. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto dari bulan saat Wajib 

Pajak terdaftar sampai dengan bulan sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah ini yang disetahunkan, dalam hal Wajib Pajak terdaftar 

dalam Tahun Pajak yang sama dengan Tahun Pajak saat 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini di bulan sebelum Peraturan 

Pemerintah ini berlaku; 

c. Didasarkan pada jumlah peredaran bruto pada bulan pertama 

diperolehnya penghasilan dari usaha yang disetahunkan, dalam hal 

Wajib Pajak yang baru terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak 

berlakunnya Peraturan Pemerintah ini. 

 

C. PPh Final Pasal 4 Ayat (2) 

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu cara pelunasan pajak dalam 

tahun berjalan melalui pemotongan/pemungutan dan/atau penyetoran sendiri 

pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang diatur dengan 

peraturan pemerintah. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(Direktorat Jenderal Pajak, 2013), pajak penghasilan yang bersifat final 

terdiri atas : 

1. PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto 

Sertifikat Bank Indonesia 

a. Objek PPh adalah Penghasilan berupa bunga deposito dan 

tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga 

yang diterima atau diperoleh dari dan tabungan yang ditempatkan 
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di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. 

b. Definisi 

1) Deposito adalah deposito dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan 

“deposit on call” baik dalam mata uang rupiah maupun dalam 

mata uang asing (valuta asing) yang ditempatkan pada atau 

diterbitkan oleh bank. 

2) Tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun, 

termasuk giro, yang penarikannya dilakukan menurut syarat-

syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. 

c. Pemotong Pajak adalah : 

1) Bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

2) Cabang bank luar negeri di Indonesia. 

3) Bank Indonesia. 

d. Tarif Pajak 

1) Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap 

Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. 

2) Dikenakan PPh final sebesar 20% dari jumlah bruto atau 

dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak 

Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri. 
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e. Dikecualikan dari Pemotongan PPh 

1) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 

Indonesia, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta 

Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 

7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-

pecah. 

2) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang 

didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di 

Indonesia. 

3) Bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 

Indonsia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang 

dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 

1992 tentang Dana Pensiun, diberikan berdasarkan Surat 

Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan atas 

bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank 

Indonesia, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

tempat Dana Pensiun yang bersangkutan terdaftar. 

4) Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam 

rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, 

kaveling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat 
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sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, untuk dihuni sendiri. 

5) Orang Pribadi Subjek Pajak dalam negeri yang seluruh 

penghasilannya dalam 1 tahun pajak termasuk bunga dan 

diskonto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. 

2. PPh Final atas Bunga Obligasi 

a. Definisi 

Bunga Obligasi adalah imbalan yang diterima atau diperoleh 

pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/ atau diskonto. 

Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara, yang berjangka 

waktu lebih dari 12 bulan. 

b. Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan oleh : 

i. Penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian selaku agen 

pembayaran yang ditunjuk, atas: 

a) Bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh 

pemegang Obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo 

Bunga Obligasi; dan 

b) Diskonto yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi 

tanpa bunga pada saat jatuh tempo Obligasi. 

ii. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku perantara, atas 

bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh 

penjual Obligasi pada saat transaksi; dan/atau 
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iii. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, 

selaku pembeli Obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas 

bunga dan/atau diskonto Obligasi yang diterima atau diperoleh 

penjual Obligasi pada saat transaksi. 

c. Dalam hal penjualan Obligasi dilakukan secara langsung tanpa 

melalui perantara kepada pihak-pihak lain selain pemotong pajak, 

kustodian atau sub-registry selaku pihak-pihak yang melakukan 

pencatatan mutasi hak kepemilikan Obligasi, wajib melakukan 

pemotongan dengan cara memungut Pajak Penghasilan yang 

bersifat final yang terutang dari penjual Obligasi sebelum mutasi 

hak kepemilikan dilakukan. 

Dalam hal penjualan Obligasi tidak memerlukan pencatatan mutasi 

hak kepemilikan Obligasi melainkan hanya atas unjuk, 

pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dilakukan oleh 

penerbit Obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku 

agen pembayaran, dari pembeli/pemegang Obligasi pada saat: 

a) Jatuh tempo bunga, untuk penghasilan bunga yang dihitung 

berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal jatuh tempo 

bunga terakhir. 

b) Jatuh tempo Obligasi, untuk penghasilan diskonto yang 

dihitung berdasarkan masa kepemilikan penuh sejak tanggal 

penerbitan perdana Obligasi. 
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Dalam hal dapat dibuktikan bahwa penjual Obligasi atas unjuk 

adalah pihak yang tidak diberlakukan pemotongan Pajak 

Penghasilan atau pihak lain yang telah dikenakan pemotongan 

Pajak Penghasilan, pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat 

final atas bunga pada saat jatuh tempo bunga atau diskonto pada 

saat jatuh tempo Obligasi, dihitung berdasarkan masa kepemilikan 

penuh dikurangi dengan masa kepemilikan penjual Obligasi 

tersebut. 

d. Bunga obligasi yang tidak dikenai Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 

(2) 

Yaitu apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah : 

1) WP dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh 

(penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 

dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan KMK). 

2) WP bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar 

negeri di Indonesia. 

3. PPh Final atas Bunga Simpanan Koperasi 

a. Dikenakan atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh koperasi 

yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi Orang 

Pribadi. 



22 
 

 
 

b. Dipotong oleh koperasi yang melakukan pembayaran bunga 

simpanan kepada anggota koperasi Orang Pribadi pada saat 

pembayaran. 

c. Besarnya Pajak Penghasilan adalah : 

1) 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 

Rp240.000,00 per bulan; atau 

2) 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga 

simpanan lebih dari Rp240.000,00 per bulan. 

4. PPh Final atas Hadiah Undian 

a. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan berupa hadiah undian 

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau 

diperoleh Orang Pribadi dan badan baik dalam negeri maupun luar 

negeri. 

b. Hadiah undian adalah hadiah dengan nama dan dalam bentuk 

apapun yang diberikan melalui undian. 

c. Nilai hadiah yaitu nilai uang dan nilai pasar apabila hadiah tersebut 

diserahkan dalam bentuk natura. 

d. Pemotong adalah penyelenggara undian. 

e. Tarif PPh final atas hadiah undian adalah sebesar 25% dari jumlah 

bruto. 

 

 



23 
 

 
 

5. PPh Final atas Penjualan Saham di Bursa Efek 

a. Definisi 

i. Pendiri adalah Orang Pribadi atau badan yang namanya tercatat 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau 

tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebelum 

Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam) dalam rangka penawaran umum 

perdana (“initial public offering”) menjadi efektif. 

Termasuk dalam pengertian pendiri adalah Orang Pribadi atau 

badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri karena : 

a) Warisan. 

b) Hibah. 

c) Cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat 

pengalihan tersebut. 

ii. Pengertian saham pendiri adalah : 

a) Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi 

agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana 

(initial public offering). 

b) Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri. 

Tidak termasuk dalam pengertian saham pendiri adalah : 

a) Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian 

dividen dalam bentuk saham. 
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b) Saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum 

perdana (initial public offering) yang berasal dari 

pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right 

issue), waran, obligasi konversi dan efek konversi lainnya. 

c) Saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana. 

b. Tarif 

1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Orang Pribadi 

atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek 

dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1 % dari jumlah bruto 

nilai transaksi penjualan saham. 

2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan 

dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham (nilai saham 

perusahaan pada saat penawaran umum perdana (“initial public 

offering”). 

c. Tidak termasuk objek pajak 

Agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham 

dan nilai nominal saham, tidak termasuk objek pajak. 

d. Bukan pengurang penghasilan bruto 

Disagio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal 

saham dan nilai pasar saham, bukan merupakan pengurang dari 

penghasilan bruto. 
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6. PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan 

a. Definisi 

i. Dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

Orang Pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 

ii. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah : 

a) Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, 

pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain 

yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. 

b) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, 

atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna 

pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk 

kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan 

khusus. 

c) Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, 

atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan 

persyaratan khusus. 

b. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan 

hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati 

dengan pihak lain selain pemerintah. 

1. Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 
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wajib membayar sendiri PPh yang terutang dengan 

menggunakan SSP ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro 

sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah 

lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan 

ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. 

2. Pada SSP wajib dicantumkan nama, alamat, dan NPWP dari 

Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan. 

3. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah 

Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, 

atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pejabat yang berwenang hanya menandatangani akta, 

keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila 

kepadanya dibuktikan oleh Orang Pribadi atau badan dimaksud 

bahwa kewajiban pembayaran PPh-nya telah dipenuhi dengan 

menyerahkan fotokopi SSP yang bersangkutan dengan 

menunjukan aslinya. 

5. Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, 

perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang wajib 

menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, 

keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas 
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pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur 

Jenderal Pajak. (Pasal 2 ayat (3) PP 48 Tahun 1994). 

6. Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, 

perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang yang tidak 

memenuhi ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau 

cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan 

pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum 

yang tidak memerlukan persyaratan khusus; 

1. Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

ini dipungut PPh oleh bendaharawan atau pejabat yang 

melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-

menukar. 

2. Bendaharawan atau pejabat wajib menyetor PPh yang telah 

dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum 

melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau badan yang 

berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar 

dilaksanakan. 

3. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atas 

nama Orang Pribadi atau badan yang menerima pembayaran 

atau yang melakukan tukar-menukar. 
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4. Bendaharawan atau pejabat wajib menyampaikan laporan 

mengenai pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan kepada 

Direktur Jenderal Pajak. 

d. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau 

cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk 

kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. 

1) Pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan 

persyaratan khusus adalah pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah di atas tanah yang pembebasannya dilakukan oleh 

pemerintah yang lokasinya tidak dapat dipindahkan ke tempat 

lain yaitu untuk kepentingan: 

a) Jalan umum. 

b) Saluran pembuangan air. 

c) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya. 

d) Saluran irigasi. 

e) Pelabuhan laut/sungai. 

f) Bandar udara. 

g) Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul 

penanggulangan banjir, lahar dan bencana lainnya, serta 

tempat pembuangan sampah. 

h) Fasilitas TNI/Kepolisian Negara RI. 
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e. Pengenaan PPh Final 

Tabel II. 1 Pengenaan PPh Final 

Pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan 

- Tidak mewah 

- Mewah, yaitu : 

1. Rumah beserta tanahnya, harga 

jual/harga pengalihan lebih dari 

Rp 10 M dan luas bangunan 

lebih dari 500 m². 

2. Apartemen kondominium, & 

sejenisnya, harga jual atau 

pengalihannya lebih dari Rp 10 

M dan/atau luas bangunan lebih 

dari 400 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalihan hak atas Rumah Susun dan 

Rumah Susun Sederhana yang 

PPh Pasal 4 (2) (sifat final) = 5% x 

jumlah bruto nilai pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan 

1. Nilai pengalihan hak adalah nilai 

yang tertinggi antara nilai 

berdasarkan Akta Pengalihan Hak 

dengan NJOP PBB kecuali : 

 Dalam hal pengalihan hak 

kepada pemerintah adalah 

nilai berdasarkan pejabat 

yang bersangkutan; 

 Dalam hal pengalihan hak 

sesuai dengan peraturan 

lelang (Staatsblad Tahun 

1908 Nomor 189 dengan 

segala perubahannya) adalah 

nilai menurut risalah lelang 

tersebut. 

2. NJOP yang dimaksud adalah 

NJOP menurut SPPT PBB tahun 

yang bersangkutan atau dalam hal 

SPPT dimaksud belum terbit, 

adalah NJOP menurut SPPT PBB 

tahun pajak sebelumnya. 

3. Apabila tanah dan/atau bangunan 

tersebut belum terdaftar pada KPP 

Pratama atau KPP PBB, maka 

NJOP yang dipakai adalah NJOP 

menurut surat keterangan yang 

diterbitkan Kepala Kantor yang 

wilayah kerjanya meliputi lokasi 

tanah dan/atau bangunan yang 

bersangkutan berada. 

Atas Rumah mewah, selain 

dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) juga 

dikenakan PPh Pasal 22 atas 

penjualan barang yang tergolong 

mewah sebesar 5% dari harga jual 

(tidak termasuk PPN dan PPnBM) 

 

PPH Pasal 4(2) (sifat final) = 1% x 

jumlah bruto nilai pengalihan hak 
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dilakukan oleh WP yang usaha 

pokoknya melakukan pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan 

1) WP yang usaha pokoknya 

melakukan pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan adalah WP 

yang melakukan pengalihan hak 

atas tanah dan/ atau bangunan 

sebagai barang dagangan, termasuk 

pengembang kawasan perumahan, 

pertokoan, pergudangan, industri, 

kondominium, apartemen, rumah 

susun, dan gedung perkantoran. 

2) Rumah Sederhana ini terdiri atas 

Rumah Sederhana Sehat dan 

Rumah Inti Tumbuh, yang 

mendapat fasilitas dibebaskan dari 

pengenaan PPN sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3) Rumah Susun Sederhana adalah 

bangunan bertingkat yang dibangun 

dalam suatu lingkungan yang 

dipergunakan sebagai tempat 

hunian yang dilengkapi dengan 

KM/WC dan dapur baik bersatu 

dengan unit hunian maupun 

terpisah dengan penggunaan 

komunal termasuk Rumah Susun 

Sederhana Milik, yang mendapat 

fasilitas dibebaskan dari pengenaan 

PPN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

atas tanah dan/atau bangunan. 

Nilai pengalihan hak adalah nilai 

yang tertinggi antara nilai 

berdasarkan Akta 

Pengalihan Hak dengan NJOP PBB 

kecuali : 

 Dalam hal pengalihan hak 

kepada pemerintah adalah nilai 

berdasarkan keputusan pejabat 

yang bersangkutan; 

 Dalam hal pengalihan hak sesuai 

dengan peraturan lelang 

(Staatsblad Tahun 1908 Nomor 

189 dengan segalanya 

perubahannya) adalah nilai 

menurut risalah lelang tersebut. 

NJOP yang dimaksud adalah NJOP 

menurut SPPT PBB tahun yang 

bersangkutan atau dalam hal SPPT 

dimaksud belum terbit, adalah NJOP 

menurut SPPT PBB tahun pajak 

sebelumnya. 

Apabila tanah dan/atau bangunan 

tersebut belum terdaftar pada KPP 

Pratama atau KPP PBB, maka NJOP 

yang dipakai adalah NJOP menurut 

surat keterangan yang diterbitkan 

Kepala Kantor yang wilayah 

kerjanya meliputi lokasi tanah 

dan/atau bangunan yang 

bersangkutan berada. 

 

f. Pembayaran dengan Angsuran 

1. Dalam hal pembayaran atas pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan dilakukan dengan cara angsuran, maka Pajak 

Penghasilan dihitung berdasarkan jumlah setiap pembayaran 

angsuran termasuk uang muka, bunga, pungutan dan 

pembayaran tambahan lainnya yang dipenuhi oleh pembeli, 
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sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan tersebut. 

2. Pembayaran Pajak Penghasilan dengan cara angsuran wajib 

dibayar oleh Orang Pribadi atau badan yang bersangkutan ke 

kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh 

Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya 

setelah bulan diterimanya pembayaran. 

g. Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan Pajak 

Penghasilan 

1) Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto 

pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 dan bukan 

merupakan jumlah yang dipecah-pecah; 

2) Orang Pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

kepada pemerintah; 

3) Orang Pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau 

bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan kepada badan 

keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau 

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada 
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hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; 

4) Badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan 

dengan cara hibah kepada badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk 

koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang 

hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, 

kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; atau 

5) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan; 

6) Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan 

oleh Orang Pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek 

pajak. 

h. Kewajiban mencantumkan NPWP 

1) Atas pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan 

menggunakan SSP atas penghasilan dari pengalihan harta 

berupa tanah dan/atau bangunan, wajib dicantumkan NPWP 

yang dimiliki Wajib Pajak yang bersangkutan; 

2) Kecuali SSP yang digunakan untuk pembayaran PPh atas 

penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah pajak 

yang harus dibayar kurang dari Rp 3.000.000,00. 
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7. PPh Final atas Jasa Kontruksi 

a. Definisi 

1) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan 

pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan 

konstruksi. 

2) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 

rangkaian kegiatan perencanaan dan/ atau pelaksanaan beserta 

pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, 

mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing 

beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan 

atau bentuk fisik lain. 

3) Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang 

Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional 

dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu 

mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan 

bangunan fisik lain. 

4) Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang 

Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional 

dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu 

menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil 

perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, 

termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu 
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penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan 

perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, 

procurement and construction) serta model penggabungan 

perencanaan dan pembangunan (design and build). 

5) Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh Orang 

Pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional 

dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu 

melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. 

6) Pengguna Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk 

bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 

7) Penyedia Jasa adalah Orang Pribadi atau badan termasuk 

bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan 

layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, 

pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-

subnya. 

8) Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum 

dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. 

b. Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) 

1) 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; 

2) 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; 
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3) 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh 

Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam huruf 1) dan huruf 2); 

4) 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi 

yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi 

usaha; dan 

5) 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi 

yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki 

kualifikasi usaha. 

c. Pajak Penghasilan yang bersifat final : 

1) Dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal 

Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak sebesar jumlah 

pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, 

dikalikan tarif Pajak Penghasilan. 

2) Disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa 

bukan merupakan pemotong pajak sebesar jumlah penerimaan 

pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, 

dikalikan tarif Pajak Penghasilan 

d. Ketentuan lain 

1) Jika penyedia Jasa memperoleh atau menerima penghasilan 

dari Luar Negeri, maka atas pajak yang dibayar atau terutang di 

Luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan (PPh 

Pasal 24). 
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2) Penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Penyedia 

Jasa Konstruksi dari luar usaha dikenakan tarif berdasarkan 

ketentuan umum UU PPh. 

3) Keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha Jasa 

Konstruksi termasuk dalam penghitungan Nilai Kontrak Jasa 

Konstruksi yang dikenakan PPh Final. 

4) Penyedia Jasa wajib melakukan pencatatan yang terpisah atas 

biaya dari kegiatan usaha selain usaha Jasa Konstruksi. 

5) Kerugian dari usaha Jasa Konstruksi yang masih tersisa sampai 

dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasi sampai 

Tahun Pajak 2008. 

6) Untuk Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari 

usaha jasa konstruksi, sejak tahun pajak 2009 tidak diwajibkan 

membayar angsuran PPh Pasal 25. 

8. PPh Final atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 

a. Dikenakan atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau 

bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, 

kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau 

gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah 

toko, gudang dan bangunan industri. 

b. Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) 

1) Apabila penyewa adalah badan pemerintah, Subjek Pajak 

badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 
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tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri 

lainnya, dan Orang Pribadi yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak, Pajak Penghasilan yang terutang wajib 

dipotong oleh penyewa. 

2) Orang Pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan adalah : 

a) Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte 

Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, 

pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan 

bebas; 

b) Orang Pribadi yang menjalankan usaha yang 

menyelenggarakan pembukuan; yang terdaftar sebagai 

Wajib Pajak dalam negeri. 

3) Apabila penyewa adalah Orang Pribadi atau bukan Subjek 

Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan yang terutang wajib 

dibayar sendiri oleh pihak yang menyewakan. 

c. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan 

dengan perjanjian persewaan adalah 10% dari jumlah bruto nilai 

persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final. 

Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang 

dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam 
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bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau 

bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya 

pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service 

charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun 

yang disatukan. 

9. PPh Final atas Deviden yang diterima Orang Pribadi 

a. Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan 

sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final. 

b. Dividen sebagaimana dimaksud adalah dividen, dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi 

kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

c. Dilakukan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang 

ditunjuk selaku pembayar dividen. 

d. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku 

pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti pemotongan 

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak Orang 

Pribadi dalam negeri yang dipotong Pajak Penghasilan setiap 

melakukan pemotongan. 
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D. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Tabel II.2. Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Fadli Hakim dan 

Grace B. Nangoi 

(2015) 

Analisis Penerapan PP. 

No.46 Tahun 2013 

Tentang Pajak 

Penghasilan UMKM 

Terhadap Tingkat 

Pertumbuhan Wajib 

Pajak dan Penerimaan 

PPh Pasal 4 ayat (2) Pada 

KPP Pratama Manado 

a. Terjadi penurunan pertumbuhan 

Wajib Pajak sebesar 0,23%, hal 

ini menunjukkan bahwa upaya 

Direktorat Pajak untuk 

meningkatkan potensi 

penerimaan pajak, secara khusus 

Pajak UMKM, tidak tercapai 

dengan baik. 

b. Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

dari PPh UMKM selama kurun 

waktu tujuh belas bulan sejak 

diterapkannya PP. No. 46 Tahun 

2013 mengalami fluktuatif dan 

masih dalam kategori sangat 

kurang. 

Astri Corry N Ds 

(2013) 

Pengaruh Penerapan 

Peraturan Pemerintah 

No.46 Tahun 2013 

Terhadap Tingkat 

Pertumbuhan Wajib 

a. Tingkat pertumbuhan jumlah 

Wajib Pajak PP No. 46 setiap 

bulannya terus mengalami 

peningkatan. Pada bulan Agustus 

mencatatkan angka 170 Wajib 
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Pajak UMKM dan 

Penerimaan PPh Pasal 4 

Ayat (2) 

Pajak dan terus meningkat 

sampai pada bulan Desember 

mencatatkan angka 1.788 Wajib 

Pajak yang membayarkan 

pajaknya. Dengan demikian hal 

ini menunjukkan bahwa upaya 

Direktorat Jenderal Pajak untuk 

meningkatkan potensi 

penerimaan pajak, secara khusus 

Pajak UMKM bisa dikatakan 

mulai tercapai dengan baik. 

b. Kontribusi yang diberikan oleh 

Pajak UMKM terhadap 

penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

selama kurun waktu lima bulan 

sejak diterapkannya PP No. 46 

Tahun 2013 selalu meningkat 

meskipun masih dalam kategori 

sangat kurang. 
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E. Kerangka Teoritis 

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran 

Kerangka teoritis pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Pengembangan Hipotesis 

a. Perbedaan pada Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak pada Wajib 

Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta sebelum dan 

setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

Wajib Pajak PP No. 46 semakin menyadari kewajiban pajaknya 

dan menunjukkan bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 46 ini, 

Pertumbuhan jumlah 

wajib pajak 
 

 

 

 

 

 

Peraturan 

Pemerintah 

Nomor 46 

Tahun 2013 

yang berlaku 

1 Juli 2013 

Pertumbuhan jumlah 

penerimaan pajak 

Pertumbuhan jumlah 

wajib pajak 

Terdapat perbedaan 

pertumbuhan jumlah 

wajib pajak 

Terdapat perbedaan 

pertumbuhan  jumlah 

penerimaan PPh Pasal 

4 Ayat (2)  

Terdapat perbedaan 

pertumbuhan jumlah 

penerimaan pajak  

Terdapat perbedaan 

pertumbuhan  jumlah 

penerimaan PPh Pasal 

4 ayat (2)  

Pertumbuhan 

pertumbuhan jumlah 

penerimaan PPh Pasal 4 

Ayat (2) 

Pertumbuhan jumlah 

penerimaan pajak 

Terdapat perbedaan 

pertumbuhan jumlah 

wajib pajak 

Pertumbuhan 

pertumbuhan jumlah 
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yakni memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, 

mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi 

masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat 

untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tercapai dengan 

baik (Astri, 2013). 

Wajib Pajak setelah penerapan peraturan pemerintah nomor 46 

tahun 2013 belum menyadari kewajiban pajaknya dan menunjukkan 

bahwa tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 46 ini, yaitu 

memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, 

mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi 

masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat 

untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, tidak tercapai 

dengan baik. Hal ini ditunjukkan adanya penurunan pertumbuhan Wajib 

Pajak, dimana rata-rata pertumbuhan sebelum penerapan berjumlah 928 

Wajib Pajak, sedangkan setelah penerapan berjumlah 725 Wajib Pajak 

(Hakim dan Nangoi, 2015). 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 1 (H1) : terdapat perbedaan Pertumbuhan Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP Surakarta sebelum dan setelah 

penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013. 
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b. Perbedaan Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak yang terdaftar 

di KPP Pratama Surakarta sebelum dan setelah Penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

Kenaikan jumlah Wajib Pajak yang juga diikuti oleh peningkatan 

jumlah penerimaannya setiap bulan ini menunjukkan bahwa dengan 

penerapan PP No. 46 ini menjadikan Wajib Pajak menjadi Wajib Pajak 

efektif, yang bukan hanya mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak 

tapi juga memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak, yakni 

membayar dan melaporkan utang pajaknya (Asri, 2013). 

PP No.46 tahun 2013 adalah peraturan pemerintah yang 

dikeluarkan dan mulai berlaku tanggal 1 juli 2013 tentang pajak 

penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dibawah 

Rp.4.800.000.000,00 dikenakan tarif sebesar 1% (Diatmika I Putu Gede, 

2013). Pengenaan tarif sebesar 1% dirasakan tidak adil, karena usaha 

memiliki laba dan peredaran bruto berbeda. Dengan penerapan PP No.46 

tahun 2013 usaha yang memiliki laba kecil akan merasa berat, karena 

perhitungannya berdasakan peredaran bruto bukan berdasarkan laba 

yang di dapatkan.  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 2 (H2) : terdapat perbedaan Pertumbuhan Jumlah penerimaan 

pajak yang terdaftar di KPP Surakarta sebelum dan 
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setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013. 

c. Perbedaan Pertumbuhan Jumlah Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) 

sebelum dan setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 di KPP Pratama Surakarta 

Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dikenakan pada jenis tertentu 

dari penghasilan berupa bunga dari deposito, bunga dari obligasi, bunga 

dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-

masing, hadiah berupa undian, transaksi saham, transaksi derivatif 

perdagangan di bursa, transaksi penjualan saham atau pengalihan 

ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan modal usaha, 

transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha 

jasa konstruksi, usaha real estate, usaha sewa atas tanah atau bangunan, 

penghasilan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah (Hakim dan Nangoi, 2015). 

Sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini, penghasilan atas 

Wajib Pajak UMKM dikenakan sebagai PPh Pasal 4 Ayat (2). Sejak itu 

Pajak PP No. 46 Tahun 2013 akan berkontribusi untuk meningkatkan 

jumlah penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Semakin besar sumbangan atau 

manfaat yang diberikan, maka semakin besar pula kontribusi yang 

diberikan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak PP No. 46 

terhadap penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) di wilayah kerja KPP Pratama 

Malang maka dilakukan penghitungan dengan cara membandingkan 
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realisasi penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada tiap bulannya. Hal ini 

tentunya dipengaruhi oleh jumlah penerimaan Pajak PP No. 46 serta 

jumlah penerimaan atas sumber PPh Pasal 4 Ayat (2) yang lainnya 

(Astri, 2013) 

Dari uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis 3 (H3) : terdapat perbedaan Pertumbuhan Jumlah Penerimaan 

PPh Pasal 4 Ayat (2) sebelum dan setelah penerapan 

Pemerintah Peraturan Nomor 46 Tahun 2013 di 

KPP Surakarta. 


