
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dan berhubungan dengan 

penelitian ini mengenai analisa kinerja penyelenggaraan sensus pajak nasional 

pada Kantor Pajak  PratamaBangkalan adalah sebagai berikut ini:  

1. Penelitian pertama dilakukan oleh ConnySimanjuntak (2012). 

Menjelaskan bahwa kegiatan sensus pajak nasional ini termasuk dalam 

program ekstensifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan diharapkan 

dengan dilakukannya sensus pajak nasional secara tidak langsung dapat 

semakin menambah tingkat penerimaan negara melalui bertambahnya 

jumlah wajib pajak terdaftar. Disini peneliti melihat sensus pajak nasional 

dimulai dari kuartal akhir tahun 2011 dimana seharusnya pihak Direktorat 

Jenderal Pajak lebih berkosentrasi pada target penerimaan pajak.   

a. Persamaan dari penelitian ConnySimanjuntak (2012) dengan 

penelitian yang sekarang adalah metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, tehnik pengumpulan 

data yaitu studi pustaka dan studi lapangan dan berkaitan dengan 

sensus pajak nasional. 
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b. Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

adalah penelitian terdahulu bertujuan menganalisis latar belakang 

timbulnya kebijakan sensus pajak nasional, dan bagaimana 

implementasi kebijakan sensus pajak nasional di tahun 2011. 

Sedangkan penelitian yang sekarang berfokus untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terhadap kinerja 

penyelenggaraan sensus pajak nasional pada Kantor Pajak Pratama 

Bangkalan di wilayah khususnya Bangkalan. 

2. Penelitian kedua dilakukan oleh MinartiPuspitasari (2011). Menjelaskan 

bahwa sensus pajak dipulau Jawa yang sudah berjalan baik ditahun 2011 

menghasilkan pembaharuan data wajib pajak baru serta memberikan 

kontribusi kenaikan penerimaan pajak rata-rata sebesar 18% diharapkan 

pengembangan sensus pajak tahun 2012 bisa lebih maksimal dengan 

kerjasama dari pemerintah, sosialisasi masyarakat dan peran media. 

a. Persamaan dari penelitian MinartiPuspitasari (2011) dengan 

penelitian yang sekarang adalah metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini sama- sama menggunakan satu pendekatan 

kualitatif dengan satu analisa deskriptif yang membahas suatu 

topik dengan memberikan penggambaran mengenai topik tersebut. 

b. Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

adalah tempat dan ruang lingkup penelitian yang terdahulu meneliti 

sensus pajak nasional di wilayah pulau Jawa. Sedangkan penelitian 

yang sekarang berfokus menganalisis sensus pajak nasional di 
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wilayah Bangkalan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bangkalan. 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Rinta Mulia Dewinta dan 

MuchamadSyafruddin (2012). Menjelaskan bahwa variabel independen 

yaitu persepsi pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) karena sensus 

pajak nasional merupakan program terbaru Direktur Jenderal Pajak (DJP) 

yang pada hakekatnya diharapkan dapat meningkatkan tax ratio melalui 

peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel independen 

menggunakan variabel  kesadaran perpajakan, karena apabila kesadaran 

wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.  

a. Persamaan dari penelitian Rinta Mulia Dewinta dan 

MuchamadSyafruddin (2012)  dengan penelitian yang sekarang 

adalah  sama- sama membahas tentang sensus pajak nasional.  

b. Perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

adalah penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan 

kuantitatif, pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling, dan pengujian hipotesis menggunakan regresi 

linear berganda. Sedangkan penelitian yang sekarang adalah 

pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, tehnik 

pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Analisis Kebijakan Sensus Pajak  Nasional   

 Riant Nugroho (2006, p.51-53) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai 
berikut:  

 Dalam bukunya mengemukakan terdapat dua dimensi dalam analisis 
kebijakan yaitu dimensi keilmuan atau sains dan dimensi praktik. Dimensi 
keilmuan atau sains adalah suatu analisis kebijakan yang melakukan 
pemahaman mendalam akan suatu kebijakan. Sedangkan dalam dimensi 
praktik, analisis dijadikan sebagai upaya awal membuat kebijakan yang 
dilakukan oleh para analis kebijakan professional yang bekerja pada lembaga 
negara atau pemerintah. 

Penelitian ini dianalisis dalam kerangka keilmuan untuk memahami latar belakang  

dibentuknya kebijakan sensus pajak nasional. 

2.2.2 Pengertian, Tujuan,  Alasan diselenggarakan Sensus Pajak Nasional     

 Rinta dan Muchamad (2012 : 3), mendefinisikan  penyebab kepatuhan wajib 
Pajak antara lain: 
 

 Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi 
yang paling utama adalah disebabkan oleh tidak   adanya   data   tentang   
Wajib   Pajak   yangdapatdigunakanuntuk  mengetahui   kepatuhannya. 
Database   menyediakan   data   dan   informasi   mengenai   seluk   beluk   
usaha   Wajib   Pajak   termasuk kepatuhan   pembayaran   dan   pelaporan   
pajaknya   secara   akurat   dan  real-time. Untuk   memperoleh database yang 
lengkap dan akurat, maka diperlukan kegiatan pengumpulan data Wajib Pajak 
yaitu salah satunya melalui program Sensus Pajak Nasional.  

 
 Maria Karanta, et al (2000) dalam Suryadi (2006) mendefinisikan kepatuhan 
Wajib Pajak sebagai berikut:  

 Persepsi masyarakat yang  positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib 
Pajakdalam membayar  pajak.Demikian   pula dengan  pelaksanaan Sensus  
Pajak Nasional. Jika persepsi Wajib Pajak  terhadap pelaksanaan Sensus Pajak 
Nasional positif, maka dapat   mempengaruhi perilaku   mereka  dalam melapor 
dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan 
Wajib Pajak.  
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 Pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan kegiatan penyisiran 

terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objek pajak ) yang dilakukan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak  di seluruh wilayah kerja (Kanwil Direktorat Jenderal 

Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak) dalam rangka mengupdate database, mendata 

dan menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar  (ekstensifikasi) serta 

optimalisasi pemajakan atas  objek  pajak yang belum sepenuhnya dipajaki 

(intensifikasi). Sensus Perpajakan adalah suatu program nasional yang bertujuan 

untuk menjamin terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan dengan melakukan 

1) Pendataan kepemilikan NPWP 

2) Konsultasi perpajakan 

3) Sosialisasi Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

4) Pengawasan Kepatuhan kewajiban Wajib Pajak  

 Sensus Pajak Nasional (SPN) bertujuan untuk menjaring seluruh potensi 

perpajakan dalam rangka Tri Dharma Perpajakan yaitu : Pertama, agar seluruh 

wajib pajak terdaftar. Kedua, seluruh objek pajak dapat dikenakan pajak.Ketiga, 

agar pelaksanaan kewajiban perpajakan bisa dilakukan dengan tepat waktu dan 

tepat jumlah. Bila Tri Darma perpajakan tadi dapat terpenuhi maka diharapkan: 

a. Keadilan dalam pemungutan pajak (Fairness) 

b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan 

(Tax Compliance) 

c. Peningkatan administrasi perpajakan (tax administration development) 

d. Peningkatan pelayanan perpajakan (Services Development) 
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Sensus Pajak Nasional dilaksanakan serentak secara nasional, dilakukan secara 

bertahap, berbasis wilayah dengan skala prioritas, langsung ke lokasi, mencakup 

seluruh subjek pajak dan objek pajak dalam peta blok. Basis data utama sensus 

pajak adalah peta blok Sistem Informasi Geografis (SIG PBB), Sistem 

Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) & Mapping. Sensus pajak 

Nasional (SPN) dilakukan dengan skala prioritas (urutan) sebagai berikut: 

1) Sentra ekonomi/kawasan bisnis, 

2) High Rise Building, dan 

3) Kawasan pemukiman. 

Dalam pelaksanaan sensus ini akan dilaksanakan sebagai berikut: 

a) Petugas sensus akan mendatangi wajib pajak  

b) Petugas sensus akan menjelaskan maksud dan tujuannya kepada wajib 

pajak 

c) Petugas sensus akan melakukan wawancara dengan wajib pajak  

d) Petugas sensus akan mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) berdasarkan 

jawaban wajib pajak  

e) Petugas sensus akan meminta wajib pajak untuk membaca formulir 

tersebut kemudian menandatanganinya. 

f) Penempelan stiker responden yang telah dilakukan sensus. 

Untuk membantu pelaksanaan sensus tersebut diharapkan kerjasamanya dari para 

wajib pajak. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh wajib pajak adalah: 
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1. Tanyakan Surat Tugas UPS  

2. Tanyakan identitas UPS 

3. Meminta penjelasan tentang SPN  

4. Jawab pertanyaan sesuai dengan formulir isian sensus  

5. Meneliti ulang isian FIS 

6. Menandatangani FIS 

7. Menempelkan Sticker SPN ditempat yang mudah terlihat  

 Petugas sensus yang terjun ke lapangan dilengkapi dengan identitas resmi 

petugas sensus pajak nasional (SPN) dan mengenakan atribut khusus petugas 

sensus pajak nasional (SPN).Segala kegiatan yang terkait dengan sensus pajak 

nasional (SPN) tidak dipungut biaya. 

 Alasan  diselengarakan program sensus pajak nasional adalah karena dari 

puluhan juta orang Indonesia yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP), hanya sekitar 8,5 juta yang melaporkan SPT untuk 

tahun 2010. Begitu pun dengan badan usaha, dari belasan juta yang terdaftar, 

hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT atau membayar pajaknya.Dan 

menyadari pentingnya pajak bagi kemaslahatan bangsa, tidak berlebihan jika 

Sensus Perpajakan Nasional (SPN) yang dilaksanakan pemerintah perlu disambut 

baik dan ditingkatkan demi membangun negeri ini dengan lebih baik lagi dari 

sebelumnya.Karena Sensus Perpajakan Nasional menjadi solusi meningkatkan 

jumlah pembayar pajak sekaligus meningkatkan jumlah penerimaan pajak.Dasar 

hukum sensus pajak nasional yaitu antara lain sebagai berikut ini: 
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1. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. 

2. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1994. 

3. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 1 Ayat 2 

Sensus Pajak Nasional merupakan salah satu program penggalian potensi 

perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target 

penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan Negara. 

4. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat 2 

Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi 

dan badan. 

5. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat 3 

Lokasi subjek pajak adalah domisili, tempat tinggal, tempat usaha, atau 

tempat kedudukan dari subjek pajak. 

6. Berdasarkan PMK 149/PMK.03/2011 Pasal 2 Ayat 4 

Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional dilakukan di seluruh wilayah 

Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. 

2.2.3 Nomor Pokok Wajib Pajak             

A. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 Menurut Mardiasmo (2006 : 22) definisi dari Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP)  adalah suatu sarana administrasi perpajakan dipergunakan sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas wajib pajak.  
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 Sedangkan  menurut Thomas Sumarsan (2010 : 19) pengertian dari Nomor  
Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut: 

Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
Jadi, NPWP mempunyai fungsi berikut : 

1. Sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak, karena setiap Wajib 
Pajak diterbitkan satu NPWP; 

2. Sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan Wajib Pajak; 
3. Sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam 

dokumen  Impor, dan Surat Setoran Pajak (SSP). 
4. Sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan 

pengawasan administrasi perpajakan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak.  
 

B. Fungsi NPWP  

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak  

2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam  

pengawasan  administrasi perpajakan 

C. Pencantuman NPWP 

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada: 

a. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak  

b. Surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan  

c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi 

NPWP 

D. Pendaftaran NPWP  

 Semua Wajib Pajak berdasarkan system assessment wajib mendaftarkan diri 

pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat  

kedudukan  Wajib  Pajak  untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus 
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mendapatkan NPWP. Kewjiban mendaftarkan ini berlaku pula untuk wanita 

kawin yang dikenakan  pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan  

keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian  

pemisahan penghasilan dan harta. 

 Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur  

Jenderal Pajak orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat untuk memperoleh 

NPWP, dan orang pribadi tersebut tidak mendaftarkan diri, dapat diterbitkan 

NPWP secara jabatan. 

 Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka 

waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban 

mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftarkan NPWP adalah : 

1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri paling lambat 1 

(satu) bulan setelah usaha mulai dijalankan. 

2. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan suatu usaha atau 

pekerjaan bebas apabila sampai dengan satu bulan memperoleh 

penghasilan  yang  jumlahnya telah melebihi PTKP setahun, wajib 

mendaftarkan  diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.  

a. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 

mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi perpajakan. 

E. Sanksi 

 Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau  

menyalahgunakan atau tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan  kerugian  pada  
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pendapatan  negara, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun  

dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau 

kurang dibayar.  

F. Penghapusan NPWP  

Penghapusan NPWP dilakukan dalam hal, antara lain yaitu: 

a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dan tidak meninggalkan 

warisan; 

b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan 

penghasilan; 

c. Warisan yang belum terbagi dalam  kedudukan sebagai subjek pajak 

sudah selesai dibagi; 

d. Wajib Pajak badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan 

statusnya sebagai bentuk usaha tetap; 

G. Format NPWP  

 NPWP terdiri dari 15 digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan 

kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi 

perpajakan. Formatnya adalah sebagai berikut :XX. XXX. XXX. X- XXX. XXX 

Catatan : 

a. Wajib Pajak yang tidak diwajibkan  mendaftarkan diri apabila memerlukan 

NPWP, dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan diberikan NPWP . 

b. Setiap Wajib Pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak  
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c. Untuk perusahaan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya  

d. Untuk badan  (misalnya PT) yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai 

NPWP  karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya.  

2.2.4 Surat Pemberitahuan (SPT) 

A. Pengertian SPT  

 Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2006 :26) 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan 

pembayaran pajak yang terutang menurut  ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

B. Fungsi SPT 

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan 

perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang  

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau 

pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.  

c. Untuk  melaporkan 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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C. Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak  

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak antara lain sebagai berikut ini : 

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan 

perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah yang sebenarnya terutang. 

b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak 

Keluaran.  

c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah 

dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain 

dalam satu Masa Pajak, yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

D. Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak  

 Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak 

yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. 

E. Prosedur Penyelesaian SPT  

Prosedur Penyelesaian SPT antara lain sebagai berikut ini : 

a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor 

Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP). 

b. SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar 

mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, akan dikenakan 

sanksi perpajakan. 
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c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang 

bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan 

tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melaui  Kantor Pos harus 

dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman 

dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.  

d. Bukti –bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain: 

1. Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan: Laporan 

Keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan –

keterangan lain yang diperlukan untung menghitung besarnya 

pengasilan kena pajak.  

2. Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar 

Pengenaan Pajak, Jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan 

yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan 

pajak. 

3. Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan: perhitungan 

jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang 

bersangkutan. 

F. Pembetulan SPT 

 Apabila diketahui terdapat kesalahan pada SPT, Wajib Pajak dapat 

melakukan  pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan 

pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak 

atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan 

syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai  melakukan tindakan pemeriksaan. 
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Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 

2% sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat 

penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran karena 

pembetulan SPT tersebut. 

 Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, sepanjang 

Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, kepada Wajib 

Pajak masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran 

pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri 

dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri. Pengungkapan ini terbatas  

pada hal-hal sebagai berikut: 

a Pajak –pajak yang masih  harus dibayar menjadi lebih besar; atau  

b Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil; atau  

c Jumlah harta menjadi lebih besar; atau  

d Jumlah modal menjadi lebih besar  

 Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan 

ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa 

kenaikan sebesar 50% (lima pulu persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus 

dilunasi sebelum laporan disampaikan. 

 Meskipun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, sepanjang belum 

dilakukan penyelidikan mengenai adanya ketidakbenaran penyampaian SPT, 

terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan 

penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan 
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ketidakbenaran tersebut. Pengungkapan ketidakbenaran tersebut harus disertai 

pelunasan kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda 

sebesar 2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar. 

G. Jenis SPT 

Secara garis besar Jenis SPT dibedakan menjadi dua antara lain: 

a SPT-Masa, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang 

dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.  

b SPT-Tahunan, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan  untuk 

melaporkan penghitungan dan  pembayaran pajak yang terutang dalam 

suatu Tahun Pajak. 

H. Jenis Surat Pemberitahuan PPh Orang Pribadi 

 Berdasarkan pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 1 tahun 2010, 

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari tiga jenis, antara lain: 

1. SPT 1770 

Formulir ini digunakan Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari 

usaha dan/atau pekerjaan bebas, pekerjaan dari pemberi kerja, Penghasilan 

dalam negeri lainnya dan penghasilan neto luar negeri, terdiri dari: 

a. SPT 1770 Induk (Formulir 1770) diisi lengkap sesuai lampirannya 

b. Lampiran I (Formulir 1770-I halaman 1 dan 2) diisi sebagai dasar 

penghitungan penghasilan neto fiscal. 
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c. Lampiran II diisi bila ada pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak 

lain (tidak termasuk final), PPh ditanggung Pemerintah, 

penghasilan neto dan penghasilan yang dibayar/dipotong/terutang 

di luar negeri. 

d. Lampiran III (Formulir 1770-III) diisi dan disampaikan apabila ada 

penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, dikenakan 

pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu serta penghasilan 

yang tidal termasuk objek pajak dan penghasilan istri yang 

dikenakan pajak terpisah. 

e. Lampiran IV (Formulir 1770-IV) diisi dan disampaikan untuk 

melaporkan jumlah harta dan kewajiban/utang pada akhir tahun 

pajak. 

2. SPT 1770 S 

Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang 

mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan jumlah 

penghasilan bruto di atas Rp 60 juta, mempunyai penghasilan dalam 

negeri lainnya dan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh Final 

dan/atau bersifat final serta tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan 

bebas. SPT 1770 S terdiri dari: 

a. SPT 1770 S Induk (Formulir 1770 S) diisi lengkap sesuai dengan 

lampirannya. 

b. Lampiran I (SPT 1770 S–I) diisi dan disampaikan apabila Wajib 

Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dalam negeri 
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lainnya, penghasilan tidak termasuk objek pajak dan 

pemotongan/pemungutan oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung 

pemerintah. 

c. Lampiran II (SPT 1770 S–II) diisi dan disampaikan jika Wajib 

Pajak menerima atau memperoleh penghasilan final dan/atau 

bersifat final serta untuk melaporkan jumlah harta dan kewajiban 

pada akhir tahun pajak. 

3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi SPT 1770 SS 

Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan semata-mata mempunyai 

penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan 

sampai dengan Rp 60 juta dan tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas.Bagi Wajib Pajak ini diberi kemudahan melaporkan SPT 

tahunan dengan menggunakan formulir 1770 SS (Sangat Sederhana). 

Pelaporan SPT 1770 SS hanya terdiri dari SPT 1770 SS Induk dan cukup 

dilampiri dengan formulir 1721 A1 atau 1721 A2, mengisi jumlah harta 

dan kewajiban dan ditandatangani. 

I. Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan 

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berbentuk: 

a. Formulir kertas (hardcopy) 

2. Isi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, surat Pemberitahuan (SPT) 

minimal berisi : 

a. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib pajak, dan Alamat 

Wajib Pajak; 



      28 

 

b. Masa pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang 

bersangkutan; dan 

c. Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. Menurut 

Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 tentang 

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pasal 2 

ayat (1) huruf a, selain berisi data sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), juga memuat data tentang : 

1. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29; dan  

2. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib 

Pajak; 

3. Jumlah Kredit Pajak; 

4. Jumlah harta dan kewajiban;  

5. Jumlah kekurangan atau kelebihan wajib pajak;  

6. Jumlah Kredit Pajak;  

7. Jumlah Peredaran Usaha; 

8. Jumlah Penghasilan, termasuk didalamnya adalah 

penghasilan yang bukan merupakan objek pajak; 

9. Jumlah Penghasilan Kena Pajak; 

10. Jumlah pajak terutang; 

J. Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan 

 SPT-Tahunan 

 Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat 3 

(tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak (31 Maret setelah akhir tahun pajak 
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berakhir).Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur 

pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 

K. Penundaan atau Perpanjangan Penyampaian SPT  

 Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan 

keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaikan 

SPT Tahunan PPh Permohonan penundaan penyampaian SPT –Tahunan diajukan 

kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan disertai: 

a Alasan –alasan penundaan penyampaian SPT –Tahunan. 

b Surat pernyataan perhitungan sementara pajak. 

c Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut 

perhitungan sementara tersebut. 

 Dalam hal Wajib pajak diperbolehkan menunda penyampain SPT dan 

ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak 

yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan 

bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban 

penyampaian SPT –Tahunan (biasanya tanggal 31 Maret) sampai dengan tanggal 

pembayaran. 

L. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT 

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT adalah sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan 

denda untuk SPT - Masa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu 
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rupiah), untuk SPT – Tahunan Badan sebesar Rp.1.000.000 

(satu juta rupiah), dan untuk SPT-Tahunan Pribadi sebesar 

Rp. 100.000 (s (seratus ribu rupiah). 

b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi 

isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan 

keterangan yang isinya tidak benar karena kealpaan Wajib 

Pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada 

pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1  (satu)  tahun dan atau denda setinggi-

tingginya  2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang 

tidak atau kurang dibayar. 

c. Wajib Pajak Tidak menyampaikan SPT atau 

menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak 

benar atau tidak lengkap dengan sengaja sehingga dapat 

menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Kerangka Pemikiran :  

 Pada gambar kerangka pemikiran diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor 

Pajak Pratama Bangkalanuntuk menambah jumlah  penerimaan pajak di Wilayah 

Bangkalan maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 149/PMK.03/2011  

diadakan program Sensus Pajak Nasional kepada Wajib Pajak. Program Sensus 

Pajak Nasional itu dilakukan oleh Petugas Pelayanan Pajak bagian Sensus Pajak 

Nasional. Dan yang disensus adalah seputar SPT Tahunan Badan, SPT Tahunan 

Pribadi, dan Wajib Pajak Terdaftar. Diharapkan program Sensus Pajak Nasional 

ini dapat menambah dan menjaring lebih banyak Wajib Pajak khususnya di 

Wilayah Bangkalan. 

 

Kantor Pajak Pratama 

Bangkalan 

Wajib pajak 

Sensus Pajak Nasional 

1. SPT Tahunan Badan 

2. SPT Tahunan Pribadi  

3. Wajib Pajak Terdaftar 




