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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep Pajak 

Pengungkapan beberapa para ahli mengenai pajak sebagai berikut : 

Menurut P.J.A Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yanglangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. (Diaz Priantara, 2012:1)  

Menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horace R., pajak 

adalah suatu pengalihan sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat 

pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan terlebih dahulu, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan 

proporsional, agar pemerintah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dalam 

menjalankan pemerintahan. (Diaz Priantara, 2012:1)  

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 

untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2012:1) 
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Definisi yang telah diungkapan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pajak 

memiliki unsur-unsur:  

1. Iuran dari rakyat kepada negara.  

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang).  

2.  Berdasarkan undang-undang.  

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya.  

3.  Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat 

ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 

kontrapretasi individual oleh pemerintah.  

4.  Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.  

 

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan adalah  pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 

2011: 135) 

Berdasarkan pengertian diatas maka masyarakat yang memiliki penghasilan yang 

jumlahnya telah ditentukan dalam peraturan pajak berhak dikenai pajak dan 

memiliki hak untuk mengawasi jalannya dana pajak.  
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2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang 

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. (Waluyo, 

2012:236). 

 

2.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Bermacam-macam subjek pajak penghasilan pasal 21, diantara dapat 

sebagai berikut : 

1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang 

pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang 

mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas 

Penghasilan Sehubungan Dengan pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang 

Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-

Undang Pajak Penghasilan.  

2. Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib 

Pajak badan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan 

pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apa pun kepada 

orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.  

3. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik 

sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas 
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berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun 

tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau 

kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan 

berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain 

yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan 

pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan 

usaha milik daerah.  

4. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh 

penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan 

komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus-menerus 

ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang 

bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang 

pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan 

tersebut.  

5. Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya 

menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, 

berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang 

dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh 

pemberi kerja.  

6. Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai 

tetap dan pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas) yang memperoleh 

penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun dari Pemotong PPh 

Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa atau 
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kegiatan tertentu yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan 

dari pemberi penghasilan.  

7. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan 

tertentu, termasuk mengikuti rapat, siding, seminar, lokakarya (workshop), 

pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau kegiatan lainnya dan menerima 

atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam 

kegiatan tersebut.  

8. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima 

atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, 

termasuk orang pribadi atau ahli warisnya ang menerima tunjangan hari 

tua atau jaminan hari tua.  

9. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi 

pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan 

imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan 

ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.  

10. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah 

penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, 

yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain 

berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, 

gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.  

11. Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian.  
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12. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.  

13. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil 

pekerjaan yang dihasilkan.  

14. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh 

pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu 

jenis pekerjaan tertentu.  

15. Imbalan kepada bukan pegawai adalah penghasilan dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada bukan pegawai 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara 

lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.  

16. Imbalan kepada peserta kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun yang terutang atau diberikan kepada peserta 

kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang 

rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis 

lainnya.  

17. Masa pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu 

dimana pegawai tetap berhenti bekerja.  
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2.5 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pemotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu sebagai berikut :  

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

merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau 

jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;  

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau 

pemegang kas pada Pemerintah Pusat ternasuk institusi TNI/POLRI, 

Pemerintah Daerah, intansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 

negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, 

yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;  

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan 

badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua 

atau jaminan hari tua;  

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta 

badan yang membayar:  

a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pribadi dengan status Subjek 

Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 
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bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas 

nama persekutuannya.  

b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan 

kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek 

Pajak luar negeri;  

c. Honorarium atau imbalan lain kepada 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, yang membayar 

honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada 

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.  

Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban 

untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:  

a. Kantor perwakilan Negara asing;  

b. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan;  

c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan prang pribadi untuk 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  
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2.6 Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 

orang pribadi yang merupakan:  

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, notaries, 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;  

d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;  

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;  

f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, 

dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;  

g. Agen iklan;  

h. Pengawas atau pengelola proyek;  



17 
 

 
 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang 

menjadi perantara;  

j. Petugas penjaja barang dagangan;  

k. Petugas dinas asuransi;  

l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya;  

4. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan 

sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain 

meliputi:  

a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olahraga, seni ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya;  

b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja;  

c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitian sebagai penyelenggara 

kegiatan tertentu;  

d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang;  

e. Peserta kegiatan lainnya.  

 

2.7 Tidak Termasuk Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 

Bagi yang tidak termasuk dalam pengertian Penerima Penghasilan yang Dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut : 

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 
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pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga 

negara Indonesia dan 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 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara 

Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain 

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.  

 

2.8 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:  

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;  

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 pembayarn 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;  
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5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, 

fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan;  

6. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa 

pun.  

7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:  

a. Bukan Wajib pajak;  

b. Wajib Pajak uang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau  

c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma 

penghitungan khusus (deemed profit).  

 

2.9 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan 

Pasal 21 adalah:  

 

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi 

jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;  
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2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa 

pun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, yang diberikan Wajib 

Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang 

dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus;  

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dan pensiun yang dibayarkan 

kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan, 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 amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau 

sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 

diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari 

lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;  

5. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu.  

 

2.10 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Persentase tarif yang digunakan semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajak 

semakin besar dalam perpajakan tarif ini biasa dikenal dengan tarif progresif. 

Tarif pemotongan atas penghasilan tersebut dikenakan tarif pajak Pasal 17 ayat 

(1) berdasarkan UU PPh, yaitu: 
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Tabel 2.1 

Tarif Penghasilan Kena Pajak 

No Lapisan Penghasilan kena pajak Tarif Pajak 

1 Rp 0 – Rp 50.000.000 5% 

2 Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 15% 

3 Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 25% 

4 > Rp 500.000.000 30% 

Sumber : Undang-undang pajak lengkap tahun 2013. Mitra Wacana Media Jakarta 

2013. 

Berdasarkan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat 5(a), besarnya 

pungutan dibedakan antara Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan Wajib 

Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tarif Wajib Pajak 

yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 20% daripada tariff yang diterapkan 

terhadap Wajib Pajak yang menunjukkan NPWP. 

Dalam  menyajikan laporan keuangan serta informasi lain kepada badan pajak. 

Walaupun secara teknis proses penyajian tidak diatur secara rinci dalam ketentuan 

pajak, namum penyajian serta penilaian atas suatu fakta sangat dipengaruhi oleh 

ketentuan perpajakan. Pengakuan terhadap pendapatan dan biaya bisa dilakukan 

dengan dua dasar. 

1. Dasar akrual (accrual basis)  

Perusahaan mengakui pendapatan ketika dihasilkan dan mengakui beban 

pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau 

pembayaran kas.  
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2. Dasar kas (cash basis)  

Pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui 

pada saat kas dibayarkan. 

 

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut menurut ketentuan dalam 

pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:  

1. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas Penghasilan Kena 

Pajak dari:  

a. Pegawai tetap;  

b. Penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan;  

c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara 

bulanan.  

d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan  

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar:  

2.10.1 Bagi pegawai Tetap 

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar 

penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Sedangkan Penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi 

dengan:  

i. Biaya jabatan  

ii. Iuran terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan 

penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan 
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dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan.  

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut:  

PPh Pasal 21 = (Penghasilan neto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh  

= (Penghasilan bruto – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun dan Iuran 

THT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh 

2.10.2 Bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan 

1. Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau 

jumlah kumulatif penghasilan diterima 1 (satu) bulan kalender telah 

melebihi Rp. 2.025.000 besarnya Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar 

penghasilan bruto dikurangi PTKP.  

PPh Pasal 21 = (Penghasilan neto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh 

 

2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga 

kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, 

dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, 

tarif lapisan pertama pasal 17 UU PPh (5%) diterapkan atas:  

a. Jumlah penghasilan bruto sehari melebihi Rp. 200.000 atau  

b. Dalam hal Pegawai Tidak Tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif 

dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp2.025.000, maka jumlah yang 

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang 

sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah 

hari kerja yang sebenarnya yaitu PTKP setahun dibagi 360 hari.  
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Sedangkan jika jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender 

sudah melebihi Rp 7.000.000 PPh pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pasal 

17 ayat 1 UU KUP atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan 

(dikali 12). 

3. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah kumulatif dari:  

a. Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP 

yang diterima atau diperoleh bukan pegawai (selain tenaga ahli), yang 

menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi 

ketentuan:  

i. Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP,  

ii. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan 

Pemotong PPh Pasal 21,  

iii. Tidak memperoleh penghasilan lainnya.  

PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh  

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan 

dasar adalah jumlah penghasilan bruto.  

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 UU PPh  

b. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga 

ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, aktuaris.  

PPh Pasal 21 = (50% x Penghasilan bruto) x tarif Pasal 17 UU PPh  

c. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat 

tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau 
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dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 

perusahaan yang sama.  

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 UU PPh  

d. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus 

atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh 

mantan pegawai.  

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 UU PPh 

e. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta 

program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.  

PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x tarif Pasal 17 UU PPh 

 

4. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas jumlah penghasilan bruto:  

a. Untuk 9isetiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak 

bersifat berkesinambungan;  

b. Untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang 

diterima oleh peserta kegiatan.  

 

5. Tarif PPh Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun 

yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut:  

a. Sebesar 0% (nol persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan I dan 

Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat 

Tamtama dan Bintara dan Pensiunannya;  
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b. Sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto bagi PNS Golongan III, 

Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, 

dan Pensiunannya;  

c. Sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto bagi Pejabat 

Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan 

Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya.  

2.11 Perhitungan PPh Pasal 21 Secara Umum 

Alur Perhitungan PPh Pasal 21 secara umum antara lain sebagai berikut : 

Penghasilan bersih = Penghasilan bruto dalam setahun - biaya jabatan sebesar 

5 % 

Penghasilan kena Pajak = Penghasilan bersih – Penghasilan tidak kena pajak 

PPh Pasal 21 (1 tahun) = Penghasilan kena pajak x Tarif Pajak Penghasilan 

Pasal 17 (1) 

PPh Pasal 21 (1bulan) = Total PPh Pasal 21 (1tahun) : 12 bulan 

 

Gaji pokok setahun Rp. XXX   x 12   = Rp. XXX 

(-) Biaya Jabatan Rp. XXX   x 5%   =(Rp. XXX) 

Penghasilan Netto      = Rp. XXX 

Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(-) Wajib Pajak  Rp. XXX 

(-) Status Kawin  Rp. XXX 

(-) Tanggungan 2 anak Rp. XXX   =(Rp. XXX) 
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Penghasilan Kena Pajak         Rp. XXX 

PPh Pasal 21 Per Tahun = 5% x Rp. XXX 

    = Rp. XXX 

PPh Pasal 21 Per Bulan = Rp. XXX : 12 ( bulan ) 

    = Rp.XXX 

 

2.12 Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Tabel 2.2 

Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Tahun 2013 

Status keluarga Nominal PTKP 

Wajib pajak sendiri Rp.24.300.000 

Kawin belom punya anak Rp.2.025.000 

Istri punya penghasilan Rp.24.300.000 

Tanggungan anak Max 3 Rp.2.025.000 

Sumber : Undang-undang pajak lengkap tahun 2013. Mitra Wacana Media Jakarta 

2013. 

2.13 Pencatatan atau Penjurnalan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan kepeda karyawan yang telah 

dipotong oleh perusahaan, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara pada akhir 

bulan pemotongan. PPh atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, 

kegiatan, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa (termasuk jasa 
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tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas) dipungut melalui sistem 

pemotongan (withholding system) pada saat penghasilan tersebut dibayarkan. 

Potongan PPh 21 dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. 

Potongan atas Pajak Penghasilan 21 ini mengakibatkan timbulnya utang pajak 

bagi perusahaan pada saat pembayaran gaji kepada pegawai. Ayat jurnal yang 

dibuat adalah :  

Pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji setiap bulan  

Biaya Gaji     XXX  

PPh Pasal 21 Terutang    XXX  

Kas dan Bank      XXX  

Apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak setiap bulan  

Biaya Gaji     XXX  

Tunjangan Pajak    XXX  

PPh Pasal 21 Terutang    XXX  

Kas dan Bank      XXX 

Pada saat perusahaan menyetor ke kas negara via bank  

PPh Pasal 21 Terutang   XXX  

Kas dan Bank       XXX  

Apabila pihak perusahaan memberikan tunjangan pajak maka terdapat 

pembebanan biaya atas tunjangan pajak tersebut  

Saldo Laba     XXX  

Tunjangan Pajak      XXX 
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2.14 Penyetoran Pajak 

langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyetorkan 

pembayar pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut : 

1. Wajib pajak diharapkan memiliki nomor NPWP (Nomor yang diberikan 

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk wajib pajak yang 

ingin memiliki nomor NPWP dapat mendaftar dikantor Direktorat Jendral 

Pajak. 

2. Wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang ditetapkan. 

3. Setelah wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak yang ditetapkan 

maka wajib pajak dapat mengisi Surat pemberitahuan ( SPT ). 

4. Lalu wajib pajak dapat mendatangi lembaga yang telah diakui oleh 

menteri keuangan sebagai lembaga yang mengatur pajakan tersebut. 

5. Setalah wajib pajak mendatangi KPP guna meminta bantuan untuk 

pembayaran pajak. 

6. Maka pihak KPP akan memberikan saran kepada wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran pajak melalu bank, namun bank tersebut telah 

bekerja sama untuk pembayaran pajak. 

7. Wajib pajak membayar pajak atau menyetor pajak yang terhutang dengan 

menggunakan surat setoran pajak ( SSP ) ke kas negara melalui tempat 

pembayaran yang diatur oleh dengan atau berdasarkana peraturan Menteri 

keuangan. 
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2.15  Sanksi Terlambat Pembayaran 

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya, Direktorat 

Jenderal Pajak akan melakukan penagihan pajak. Tindakan ini dilakukan Apabila 

Perusahaan tidak membayar pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan dalam Surat Tagihan Pajak(STP), atau Surat Ketetapan Pajak (skp), 

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 

maka DJP dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan dimulai 

dengan Surat Teguran dan dilanjutkan dengan Surat Paksa. Dalam hal perusahaan 

tetap tidak membayar tagihan pajaknya maka dapat dilakukan penyitaan dan 

pelelangan atas harta perusahaan yang disita tersebut untuk melunasi pajak yang 

tidak ataupun yang belom dibayarkan oleh perusahaan tersebut. 

 

Adapun jangka waktu proses penagihan sebagai berikut: 

1. Surat Teguran diterbitkan apabila dalam jangka 7 (tujuh) hari dari jatuh 

tempo pembayaran Wajib Pajak tidak membayar hutang pajaknya. 

2. Surat Paksa diterbitkan dalam jangka 21 (dua puluh satu) hari setelah 

Surat Teguran apabila Wajib Pajak tetap belum melunasi hutang pajaknya. 

3. Sita dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa 

disampaikan. 

4. Lelang dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah 

pengumuman lelang. Sedangkan pengumuman lelang dilakukan paling 

singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. 
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2.16 Pelaporan 

Kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak setelah terdaftar di kantor 

pelayanan pajak dan memiliki NPWP dan melakukan pembayaran dan pelaporan 

pajak yang dilakukan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh.  

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong pada saat penerimaan gaji (pada umumnya 

bulanan). Sesuai dengan PER-32/PJ/2009, setiap bulan pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 wajib menyampaikan SPT Masa 1721. Berikut adalah 

ringkasan dari SPT Masa 1721. 

Tabel 2.3 

Ringkasan SPT Masa 1721 

Formulir  

 

Keterangan 

1721 Induk  

 

Disampaikan per masa  

Khusus Desember: Diisi berdasarkan jumlah akumulasi 

yang dibayarkan dalam satu tahun takwim.  

1721 I  

 

Hanya disampaikan di masa pajak terakhir  

(Desember).  

1721 II  

 

Disampaikan di masa terdapat perubahan data pegawai 

tetap (keluar, masuk dan baru ber-NPWP.  

1721 T  

 

Disampaikan di masa pajak pertama kali menyampaikan 

SPT 1721 (SPT Masa Juli 2009)  

Daftar Bukti Potong 

PPh 21 Tidak Final  

Disampaikan di setiap masa dalam hal terdapat 

pemotongan PPh 21 nonpegawai tetap – tidak final. 

Daftar Bukti Potong 

PPh 21 Final  

Disampaikan di setiap masa dalam hal terdapat 

pemotongan PPh 21 nonpegawai tetap - final.  

Bukti Potong PPh 21 

Nonpegawai Tetap  

Bukti potong ini tetap harus dibuat dalam hal terdapat 

pemotongan PPh 21 untuk nonpegawai tetap, namun 

tidak perlu dilampirkan SPT Masa.  

Bukti Potong PPh 21 

Nonpegawai Tetap 

(Final)  

Bukti potong ini tetap harus dibuat dalam hal terdapat 

pemotongan PPh 21 untuk nonpegawai tetap (final), 

namun tidak perlu dilampirkan SPT Masa.  
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Bukti Potong PPh 21 

Pegawai Tetap (1721 

A1 – 1721 A2 )  

 

Dibuat di masa pajak terakhir (masa pajak Desember atau 

pada masa pajak pegawai tetap tersebut berhenti bekerja), 

tidak perlu dilampirkan dalam pelaporan SPM PPh 21 di 

masa pajak Desember atau pada masa pajak pegawai 

tetap tersebut berhenti bekerja. Tetapi bukti potong harus 

diberikan kepada karyawan.  

 

Pelaporan PPh Pasal 21 oleh Pemotong PPh Pasal 21 (Pemberi Kerja)  

1. Pelaporan PPh Pasal 21 Masa  

 Atas pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan untuk setiap masa pajak 

(setiap bulan) harus dimasukkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan 

disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak 

selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya. 

 

2.  Pelaporan PPh Pasal 21 Tahunan :  

a. Dalam waktu 1 bulan setelah tahun takwim berakhir (termasuk wajib pajak 

yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim) harus dilakukan 

penghitungan kembali PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim 

tersebut. Dalam hal PPh Pasal 21 kurang dipotong, maka harus dilakukan 

pemotongan lagi pada bulan dilakukannya penghitungan kembali. Dan 

dalam hal terjadi kelebihan pemotongan, kelebihan tersebut dapat 

diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan 

dilakukannya penghitungan kembali. 
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b. Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Form 1721 beserta lampirannya) 

selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya (termasuk 

wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim).  

c. Dasar Penghitungan PPh Pasal 21 Tahunan :  

i. Untuk pegawai tetap yang telah bekerja sejak awal tahun dan berhenti 

bekerja dalam tahun berjalan atau pegawai tetap yang mulai bekerja dalam 

tahun berjalan, maka jumlah penghasilan yang sebenarnya 

diterima/diperoleh dalam tahun pajak/bagian tahun takwim tidak 

disetahunkan.  

ii. Untuk pegawai tetap pendatang dari luar negeri yang mulai bekerja dalam 

tahun berjalan, maka jumlah penghasilan yang diterima/diperoleh dalam 

tahun pajak/bagian tahun takwim disetahunkan.  

iii. Untuk pegawai tetap yang meninggal dunia/meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya.  

2.17 Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan Pelaporan 

SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu 

yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda : 

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu 

2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta; 

3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu; 

4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu. 
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Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tersebut tidak dilakukan terhadap : 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; 

2. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas; 

3. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang 

tidak tinggal lagi di Indonesia; 

4. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia; 

5. Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum 

dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; 

7. Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan; atau 

8. Wajib Pajak lain yaitu Wajib Pajak yang dalam keadaan antara lain : 

kerusuhan massal, kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang 

antar suku atau kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan 

Negara dan  atau perpajakan. 

 

Bagi Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT 

tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara yang 

dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi 

administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang kurang dibayar.  
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Sanksi pidana juga dikenakan terhadap setiap orang karena kealpaannya tidak 

menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan 

perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, 

didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling 

lama yaitu selama 1 (satu)  tahun atau selama 12 ( dua belas) bulan. 

 

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan 

SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan dapat merugikan negara, 

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan 

denda paling sedikit2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang 

dibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang dibayar. 

 

2.18 Perhitungan Pajak Penghasilan Final 

Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah pajak atas penghasilan tertentu di 

mana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan 

pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan yang dapat mendasari diberikannya 
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perlakuan khusus ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, 

keadilan, serta pemerataan dalam pengenaan pajaknya agar tidak menambah 

beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta 

memperhatikan dalam perkembangan ekonomi dan moneter. 

 

Penghasilan yang dikenakan pajak final adalah penghasilan yang menurut UU 

dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan tentan hal ini diatur dalam UU PPh pada 

pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 19 ayat (1), pasal 21 ayat (1), dan pasal 22. 

Berikut ini adalah perlakuan perpajakannya: 

1. Penghasilan yang dikenakan pajak final tidak digabungkan dengan 

penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun. 

2. Pajak penghasilan yang terutang/telah dipotong/dipungut oleh pihak lain 

atau yang dibayar sendiri atas penghasilan yang pengenaan pajaknya 

bersifat final, tidak dapat diperhitungkan/ dikreditkan dengan pajak 

penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yang dikenakan 

pajak dengan tarif progresif pada akhir tahun. 

3. Biaya/pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak dapat 

dikurangkan dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak. 

4. Tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang pengenaan 

pajaknya bersifat final adalah tarif sepadan, kecuali terhadap uang 
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pesangon, uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang 

pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau tunjangan hari 

tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan 

Penyelenggara Pensiun/ Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 

5. Pemenuhan kewajiban pajaknya dapat dilakukan melalui pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak lain yang ditunjuk maupun dibayar sendiri. 

 

2.19 PPh Pasal 21 Terhadap Pesangon 

Uang pesangon merupakan penghasilan yang diterima pegawai sehubungan 

dengan berakhirnya masa kerja atau terjadi pemutusan hubungan kerja termasuk 

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (antara lain cuti tahunan 

yang belum diambil). 

Tarif PPh Pasal 21 atas uang pesangon, sebagai berikut : 

1. Penghasilan uang pesangon (bruto) Rp.0 sampai dengan Rp 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) = 0%. 

2. Penghasilan uang pesangon (bruto) dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = 5%. 

3. Penghasilan uang pesangon (bruto) dari Rp 100.000.000,- (seratus juta 

rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) = 15%. 

4. Penghasilan uang pesangon (bruto) dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta 

rupiah) = 25%; 

 


