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BAB IV 
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK 

 
 
 
A. Sistem Perpajakan 
 

istem perpajakan suatu negara terdiri dari 3 (tiga) unsur, 
yakni tax law, tax policy, dan tax administration. Ketiga unsur 
tersebut saling menunjang satu sama lain, tak bisa 

dipisahkan. Ketiga unsur tersebut harus sama kuat dan sama stabil 
sehingga dapat menopang sistem perpajakan. Apabila salah satu 
unsur lemah, maka sistem perpajakan tidak stabil dan akan dapat 
mengarah pada keruntuhan. Ketiga unsur tersebut juga 
bergantung satu sama lain untuk bergantung satu sama lain untuk 
mencapai suatu sistem perpajakan yang stabil. 
 

Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kumpulan 
atau satu kesatuan yang terdiri dari unsur tax law, tax policy, dan 
tax administration, yang saling berhubungan satu sama lain, 
bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan atau target 
perolehan penerimaan pajak bagi negara secara optimal. Kualitas 
administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya dengan 
kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan. 
 

1. Tax Law 
 

Dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 
pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang 
mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut 
pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak.  

 
 
 
 

S
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Pengertian hukum pajak menurut beberapa ahli adalah 
sebagai berikut: 

1. Rochmat Soemitro, mendefinisikan hukum pajak sebagai 
suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur 
hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan 
rakyat sebagai pembayar pajak. 

2. R. Santoso Brotodihardjo, memberi pengertian tentang 
hukum pajak, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan 
yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil 
kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada 
masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia 
merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur 
hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang 
berkewajiban membayar pajak, selanjutnya sering disebut 
wajib pajak. 
 
Hukum pajak merupakan landasan kerja bagi pemerintah 

mempunyai peranan yang sangat dominan dan penting, sebab inti 
hakikat hukum administrasi negara menurut Sjachran Basah adalah 
dimungkinkan administrasi negara (pemerintah) untuk 
menjalankan fungsinya dan melindungi warga (termasuk wajib 
pajak) terhadap sikap tindak administrasi negara (dalam arti 
mengatur kehidupan warganya dalam mengeluarkan ketetapan-
ketetapan yang menimbulkan akibat hukum bagi objek yang 
diaturnya) serta melindungi pemerintah itu sendiri (Syofrin Syofyan 
dalam Devano dan Rahayu, 2006: 93-94). 

 
Kiranya dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan 

pengertian hukum pajak adalah keseluruhan peraturan yang 
mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut 
pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Hukum pajak selalu 
mengalami perkembangan dan tidak terlepas dari kepentingan 
negara dan kepentingan warga negara. Hukum pajak digunakan 
selain sebagai dasar meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara 
juga dapat menunjang pembangunan nasional terutama dalam hal 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
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Eko Lasmana menyatakan bahwa hukum pajak sering 
disebut dengan hukum fiskal dan pengertian pajak sering 
disamakan dengan pengertian fiskal. Fiskal berasal dari kata fiscus 
yang berarti keranjang tempat uang. Pengertian fiskal ini lalu 
berkembang artinya segala sesuatu yang mengenai keuangan 
negara. Sehingga pengertian pajak tidak sama dengan pengertian 
fiskal dan pajak hanya merupakan bagian dari fiskal, karena fiskal 
terdiri dari pajak, denda, atau perampasan untuk kepentingan 
negara, uang konsesi, dan royalti. 

 
Hukum pajak dengan demikian menerangkan: 

a. Siapa-siapa wajib pajak dan apa kewajiban mereka 
terhadap pemerintah. 

b. Objek-objek apa yang dikenakan pajak. 
c. Timbul dan hapusnya utang pajak. 
d. Cara penagihan. 
e. Cara mengajukan keberatan dan sebagainya. 

 
2.  Tax Policy 

 
a. Pajak sebagai Kebijakan Negara 
 

Pengertian kebijakan negara yang dikemukakan oleh Harol 
D. Lasswell dan Abraham Kaplan, memberi pengertian kebijakan 
negara sebagai a projected program of goals, values and practices, 
suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik 
yang terarah (Marsuni, 2006). 

 
Sesuai dengan pengertian kebijakan, maka secara ilmiah 

kebijakan memiliki unsur-unsur esensial, yaitu: 
1. Tujuan (goal), 
2. Proposal (plans), 
3. Program, 
4. Keputusan, 
5. Efek. 
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Selanjutnya, pajak jika ditinjau dari aspek yuridis dan aspek 
ekonomis dalam kajian kebijakan publik sesungguhnya memenuhi 
unsur-unsur tujuan, proposal, program, keputusan, dan efek, hal 
tersebut dikemukakan karena pajak mengemban fungsi: 

a. Fungsi budgetair, 
b. Fungsi regulerend. 

 
Maka, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah 

satu bentuk penerimaan negara adalah aplikasi dari kebijakan 
negara, dan antara pajak dengan kebijakan negara tidak dapat 
dipisahkan. Aplikasi kebijakan negara ini sebagai bentuk pilihan 
pemerintah, memungkinkan untuk memenuhi tujuannya manakala 
dirumuskan secara jelas, pasti, terarah, dan terukur (Marsuni, 
2006). 
 
b. Kebijakan Perpajakan 
 

Kebijakan perpajakan dirumuskan oleh Lauddin Marsuni, 
sebagai berikut: 

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah 
dalam rangka menunjang penerimaan negara dan 
menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. 

2. Suatu tindakan pemerintahan dalam rangka memungut 
pajak, guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan 
negara. 

3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka 
meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk 
digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara. 

 
Kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan 

negara ditempuh dalam bentuk: 
a. Perluasan dan peningkatan wajib pajak, 
b. Perluasan objek pajak, 
c. Penyempurnaan tarif pajak, 
d. Penyempurnaan administrasi perpajakan. 
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Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat 
dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan 
negara (fiscal policy). Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara 
atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu 
sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu  
di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa 
menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. 
 
c. Perumusan Kebijakan Perpajakan di Indonesia 
 

Kebijakan dalam perpajakan dibuat pemerintah haruslah 
berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dan, tentunya 
kebijakan di sini tidak termasuk dalam penentuan masalah tax 
base dan tax rate. Karena harus ada batasan pendelegasian 
wewenang dari tangan lembaga perwakilan rakyat kepada 
pemerintah, dengan tujuan untuk menghindari tindakan 
sewenang-wenang pemerintah selaku penguasa. Selain dari itu 
juga tujuan untuk mencapai suatu iklim perpajakan yang adil dan 
kondusif. 

 
Konstitusi suatu negara selalu mensyaratkan bahwa 

pengenaan pajak harus berdasarkan undang-undang. Hal ini berarti 
bahwa pengenaan pajak tidak dapat ditetapkan melalui 
administration regulation. Tak dapat dipungkiri pula bahwa UU 
Pajak pasti tidak bisa mengatur seluruh aspek perpajakan, maka 
perlu adanya pendelegasian wewenang kepada pemerintah untuk 
mengatur atau membuat kebijakan perpajakan yang meliputi: 

1. Kebijakan menerbitkan ketentuan yang bersifat 
administratif dan prosedural (seperti format SPT). 

2. Metode penyusutan dan penilaian persediaan. 
3. Ketentuan mengenai pembuktian biaya yang diperbolehkan 

dikurangkan dari penghasilan kena pajak. 
4. Metode akuntansi untuk tujuan perpajakan. 
5. Prosedur registrasi. 
6. Penyesuaian perpajakan yang berkaitan dengan inflasi 

(Darussalam dan Danny Septriadi, 2006). 
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Beberapa model kebijakan negara sebagai model yang 
diikuti dalam perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia 
dikemukakan oleh Lauddin Marsuni, yaitu: 

1. Perumusan kebijakan perpajakan di Indonesia 
menggunakan model kelembagaan. Model kelembagaan 
adalah model kebijakan negara yang memandang kebijakan 
negara sebagai hasil dari lembaga atau institusi kenegaraan 
atau institusi pemerintahan. Di Indonesia penggunaan 
model ini dalam perumusan kebijakan perpajakan dapat 
dilihat dari: 
a. Pajak ditetapkan dengan undang-undang. 
b. Lembaga pembentuk undang-undang adalah DPR 

bersama Presiden. 
c. Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran 

negara. 
d. Pengeluaran negara dirumuskan dalam bentuk APBN. 
e. Pelaksanaan APBN dilakukan Presiden. 

2. Selain itu, penentuan kebijakan perpajakan di Indonesia 
juga mengikuti model proses, yaitu model kebijakan negara 
yang memandang bahwa kebijakan negara sebagai proses 
dari suatu aktivitas politik, yakni sebagai suatu rangkaian 
kegiatan politik berupa identifikasi masalah, perumusan 
kebijakan, dan evaluasi peIaksanaan kebijakan. 
Pandangan ini didasarkan pada alasan bahwa: 
a. Kebijakan perpajakan di Indonesia didahului dengan 

identifikasi permasalahan akan kebutuhan dana untuk 
keperluan negara. 

b. Kebijakan perpajakan di Indonesia dirumuskan oleh 
lembaga politik (lembaga perwakilan) dan lembaga 
kepresidenan. 

c. Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan dan 
disahkan dalam bentuk undang-undang oleh Presiden. 

d. Pelaksanaan kebijakan perpajakan di Indonesia 
dievaluasi dan diawasi oleh lembaga representatif dan 
badan pemeriksa keuangan negara. 

3. Model inkrementalis yang mengajarkan bahwa suatu 
kebijakan sebagai kelanjutan masa lalu, merupakan model 
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yang dilakukan di Indonesia, di mana kebijakan perpajakan 
saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan perpajakan pada 
masa lalu (kolonial), walaupun dengan berbagai modifikasi. 
Aplikasi dari model inkrementalis, dalam kebijakan 
perpajakan di Indonesia dapat ditunjukkan melalui 
kebijakan umum perpajakan di Indonesia, yaitu: 
a. Pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian 

dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung 
bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan. 

b. Tanggung jawab kewajiban perpajakan berada pada 
anggota masyarakat, pemerintah berkewajiban 
melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. 

c. Masyarakat diberi kepercayaan melakukan kewajiban 
perpajakan dengan self assesment system, sehingga 
pelaksanaan administrasi perpajakan lebih rapi, 
sederhana, dan mudah untuk dipahami. 

 
Kebijakan perpajakan tersebut merupakan kelanjutan dari 

kebijakan perpajakan sebelumnya dengan modifikasi tertentu, 
yaitu: 

a. Penyederhanaan UU Perpajakan. 
b. Penyederhanaan sistem administrasi perpajakan. 
c. Pemberian kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak terutang. 
 

3.  Tax Administration 
 
a. Administrasi 
 

Menurut A. Dunsire, administrasi diartikan sebagai arahan, 
pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan 
prinsip-prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan 
analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, 
pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan 
individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa 
publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoretis 
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(Keban, 2004). Selanjutnya, administrasi merupakan suatu proses 
dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka 
mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material 
melalui koordinasi dan kerja sama. 

 
Definisi tersebut di atas menunjukkan beberapa batasan 

istilah administrasi bukan hanya sebatas kegiatan ketatausahaan 
yang berkaitan dengan pekerjaan mengatur berkas, membuat 
laporan administratif, dan sebagainya. 
 
b. Administrasi Perpajakan 
 

Menurut Sophar Lumbantoruan (1997), administrasi 
perpajakan (tax administration) adalah cara-cara atau prosedur 
pengenaan dan pemungutan pajak. 

 
Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi 

tahapan-tahapan antara lain pendaftaran wajib pajak, penetapan 
pajak, dan penagihan pajak. Tahapan-tahapan yang tidak solid 
dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion). Laporan Bank 
Dunia menyatakan bahwa: "Poor tax administration undermines 
the effectiveness of the desired tax structure and raises distortion. 
A poor designed tax structure makes administration more difficult" 
(Summers, et.al, 1991). 
 
c. Peran Administrasi Perpajakan 

 
Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty 

Pandiangan (2004) mengemukakan bahwa administrasi perpajakan 
diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan 
penerimaan negara sebagaimana amanat APBN. 

 
De Jantscher (1997) menekankan peran penting 

administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan 
pengalaman di berbagai negara berkembang, kebijakan perpajakan 
(tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang 
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sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya 
karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya 
(Gunadi, 2003). 

 
Administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem 

perpajakan di suatu negara. Suatu negara dapat dengan sukses 
mencapai sasaran yang diharapkan dalam menghasilkan 
penerimaan pajak yang optimal, karena administrasi 
perpajakannya mampu dengan efektif melaksanakan sistem 
perpajakan di suatu negara yang dipilih. 

 
Carlos A. Silvani menyebutkan administrasi pajak dikatakan 

efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah: 
1. Wajib pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers). 

Dengan administrasi pajak yang efektif akan mampu 
mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi 
tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan 
menjadi wajib pajak tapi belum terdaftar. Penambahan 
jumlah wajib pajak secara signifikan akan meningkatkan 
jumlah penerimaan pajak. 

2. Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan (SPT). 
Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui 
penyebab wajib pajak tidak menyampaikan SPT melalui 
pemeriksaan pajak. 

3. Penyelundup pajak (tax evaders). 
Penyelundup pajak (tax evaders), yaitu wajib pajak yang 
melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut 
ketentuan perundang-undangan akan lebih terdeteksi 
dengan dukungan adanya bank data tentang wajib pajak 
dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan. 

4. Penunggak pajak (delinquent tax pavers). 
Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui 
pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set 
administrasi pajak yang baik akan lebih efektif 
melaksanakan upaya tersebut (Gunadi, 2003). 
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Apabila tindakan dan keputusan pemerintah dalam upaya 
meningkatkan penerimaan negara untuk menyiapkan dana 
pelaksanaan fungsi pemerintahan itu sudah mampu mengatasi 
masalah-masalah di atas, tentunya administrasi perpajakan negara 
yang ada dapat dikatakan baik, sehingga tujuan utama penerimaan 
negara dari sektor pajak akan meningkat. 

 
Pelaksanaan administrasi pajak yang baik tentunya perlu 

menerapkan manajemen modern, yang terdiri dari pelaksanaan 
perencanaan (Planning) yang baik, pengorganisasian (Organizing) 
yang tepat, pelaksanaan (Actuating), dan pengawasan (Controlling) 
yang berkesinambungan. Selain itu, juga perlu adanya kebijakan 
perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan 
perundang-undangan perpajakan yang jelas dan simpel untuk 
memudahkan fiskus dan wajib pajak dalam melaksanakan 
kewajibannya. Dan juga tersedianya pegawai pajak yang 
berkualitas, terampil, berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan 
yang telah teruji dalam intelektual dan tentunya memiliki 
integritas. Yang tak kalah pentingnya adalah adanya pelaksanaan 
penegakan hukum (tax law enforcement) yang tegas dan konsisten. 

 
Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah 

meningkatkan kepatuhan tax payers dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam 
satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu 
ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan 
biaya optimal. 

 
Toshiyuki menyatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut 

disyaratkan beberapa kondisi administrasi perpajakan dalam suatu 
negara, antara lain: 

1. Administrasi pajak harus dapat mengamankan penerimaan 
negara. 

2. Harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
transparan. 

3. Dapat merealisasikan perpajakan yang sah dan adil sesuai 
ketentuan dan menghilangkan kesewenang-wenangan, 
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arogansi, dan perilaku yang dipengaruhi kepentingan 
pribadi. 

4. Dapat mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman 
yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta 
penyimpangan. 

5. Mampu menyelenggarakan sistem perpajakan yang efisien 
dan efektif. 

6. Meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. 
7. Memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan 

pembangunan usaha yang sehat masyarakat pembayar 
pajak. 

8. Bisa memberikan kontribusi atas pertumbuhan demokrasi 
masyarakat (Gunadi, 2003). 

 
Maka, sistem perpajakan dapat disebut juga sebagai 

metode pengelolaan pajak yang terutang oleh wajib pajak agar 
dapat mengalir ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang mengikat wajib pajak maupun fiskus, dengan 
disertai berbagai kebijakan pemerintah untuk tujuan tertentu, 
sebagai kerangka untuk membangun administrasi perpajakan yang 
efektif sebagai pelaksana teknis dari sistem perpajakan yang 
dipilih. 

 
 

B. Sistem Pemungutan Pajak 
 
Ada beberapa cara untuk memungut pajak yang disebut 

pajak yang disebut sebagai stelsel atau sistem, yang dalam hal ini 
dibedakan berdasarkan beberapa cara, sebagai berikut: 

 
1. Menurut Waktu Pemungutan 

 
Menurut waktu pemungutannya, pajak dapat dibedakan 

menjadi dua, Pertama, voorheffing yaitu pemungutan pajak yang 
dilakukan pada awal tahun pajak. Kedua, naheffing yaitu 
pemungutan pajak yang dilakukan pada akhir tahun pajak. 
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Tahun Pajak 
 
Tahun pajak sama dengan tahun takwim, misalnya 1 Januari 

2000 - 31 Desember 2000). Tahun pajak bisa juga sama dengan 
tahun buku, misalnya 1 April 2000 - 31 Maret 2001). Contohnya 
sebagai berikut: 

 Tanggal 1 Januari 2000 - 31 Desember 2000 merupakan 
tahun pajak tahun 2000. Jika pemungutannya dilakukan 
dengan cara voorheffing maka pajak dipungut mulai tanggal 
1 Januari 2000, sedangkan jika pemugutannya dilakukan 
dengan cara naheffing maka pajak dipungut mulai tanggal 1 
Januari 2001. 

 Tanggal 1 April 2000 - 31 Maret 20001 merupakan tahun 
pajak tahun 2000. Jika pemungutannya dilakukan dengan 
voorheffing maka pajak dipungut mulai tanggal 1 April 
2000, sedangkan jika pemungutannya dilakukan dengan 
naheffing maka pajak dipungut mulai tanggal 1 April 2001. 

 
2. Menurut Dasar Penetapan Pajak 

      
Menurut dasar penetapan pajaknya, dikenal 3 (tiga) stelsel/ 

sistem sebagai berikut. 
 

a. Stelsel/Sistem Fiktif (Anggapan) 
 

Dalam sistem fiktif ini, pemungutan pajak didasarkan pada 
suatu fiksi hukum atau anggapan tertentu, karena itu dalam sistem 
ini memakai cara pemungutan pajak voorheffing. Sistem ini 
sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan sesungguhnya, 
walaupun dasarnya adalah anggapan, namun anggapan ini tidak 
serta merta ngawur dan sembarangan. Oleh karena itu, dasar yang 
dipergunakan sebagai pegangan adalah keadaan yang mendekati 
sebenarnya, yaitu dengan memakai cara menganggap bahwa 
penghasilan yang diterima seseorang wajib pajak sama besarnya 
untuk setiap tahun pajak. Dengan demikian, begitu tahun pajak 
sudah berakhir dan dapat diketahui besarnya penghasilan wajib 
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pajak yang bersangkutan, maka sudah dapat ditentukan pajak 
untuk tahun berikutnya. Misalnya gaji, upah honorarium tetap, 
pensiun, bunga, hasil sewa (tanah dan bangunan) dan sebagainya, 
dianggap sama besar dengan 12 kali sumber tetap. 

 
Dalam sistem fiktif ini, penghasilan tetap yang baru 

diperoleh setelah awal tahun pajak yang bersangkutan atau 
kenaikan penghasilan yang diperoleh setelah awal tahun pajak 
tidak menjadi pertimbangan dalam menghitung pajaknya. 
Sebaliknya, sumber penghasilan yang hilang setelah tahun pajak 
yang bersangkutan juga tidak menjadi pertimbangan dalam 
menentukan pajaknya. Adanya kenaikan penghasilan maupun 
hilangnya penghasilan baru akan diperhitungkan pada tahun pajak 
berikutnya. 

 
Sistem fiktif ini digunakan dalam pengenaan pajak Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan yang dijadikan dasar untuk 
pengenaan pajaknya adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada saat 
yang menentukan, yaitu tanggal 1 Januari tahun yang 
bersangkutan. Jadi, yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan ini 
adalah semua harta tidak bergerak (Bumi dan atau Bangunan) yang 
sudah dimiliki pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. 
Harta kekayaan yang diperoleh atau hapus (karena musnah atau 
dijual) setelah tanggal 1 Januari tidak mempengaruhi jumlah pajak 
yang terutang dan baru akan diperhitungkan pada tahun pajak 
berikutnya. Kebaikan sistem ini adalah pajak dapat dibayar selama 
tahun berjalan tanpa menunggu pada akhir tahun, sedangkan 
kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada 
keadaan yang sesungguhnya sehingga nilai keadilannya kurang. 

 
b. Stelsel/Sistem Riil (Nyata) 

 
Dalam sistem riil/nyata ini pemungutan pajak dinyatakan 

atas keadaan atau penghasilan yang nyata, yaitu penghasilan yang 
diterima/diperoleh sebenarnya dalam tahun pajak yang 
bersangkutan. Dengan demikian, penghasilan ini baru mungkin 
diketahui pada akhir tahun sehingga pajaknya baru dipungut 
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setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Hal itu berarti 
pemungutan pajaknya dilakukan dengan cara naheffing 
(pemungutan di belakang). Kebaikan sistem ini adalah pajak yang 
dipungut pada wajib pajak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya sehingga nilai keadilannya cukup tinggi, sedangkan 
kelemahannya adalah pajak baru dapat dipungut setelah tahun 
pajak yang bersangkutan berakhir sehingga uang yang masuk ke 
kas negara harus menunggu berakhirnya tahun pajak. 

 
c. Stelsel/Sistem Campuran 

 
Sistem campuran ini pada dasarnya merupakan kombinasi 

antara sistem anggapan dan sistem nyata, sekaligus merupakan 
upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan dari kedua 
sistem tersebut. Dalam sistem campuran ini, pada awal tahun 
besarnya utang pajak yang dikenakan pada wajib pajak dihitung 
berdasarkan sistem anggapan sehingga pada awalnya tahun itu 
sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak fiktif. Setelah tahun 
pajak berakhir, utang pajak dikoreksi dan disesuaikan dengan 
keadaan yang sebenarnya dengan memakai sistem nyata, pada 
saat itulah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak final. Jika besarnya 
pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 
anggapan, maka wajib pajak harus menambah, begitu juga 
sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 
Sistem tersebut diterapkan dalam Pajak Penghasilan. 

 
Kelebihan dari sistem ini adalah walaupun kurang akurat 

Surat Ketetapan Pajak sudah dapat dikeluarkan pada awal tahun 
sehingga wajib pajak sudah dapat mengajukan surat keberatan, 
uang pajak sudah dapat ditarik ke kas negara, ada koreksi pada 
akhir tahun dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak final. 
Sementara itu, kelemahan sistem ini adalah Kantor Pelayanan 
Pajak untuk pengenaan pajak dalam satu tahun harus bekerja dua 
kali dalam mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (Surat Ketetapan 
Pajak Rampung fiktif dan Surat Ketetapan Pajak final), yang berarti 
menambah biaya, tenaga, dan waktu sehingga membebani 
administrasi. 
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Sistem ini ternyata juga kurang memuaskan sehingga harus 
dicari terobosan untuk mengatasinya. Oleh karena itu, sebagai 
jalan keluarnya pemerintah menerapkan sistem nyata (rill) yang 
disertai sistem self assessment yang didasarkan pada kejujuran 
wajib pajak dan kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak. 
Dengan demikian, kepada wajib pajak diberikan kebebasan dan 
keaktifan yang lebih besar untuk menghitung sendiri pajak 
terutang. 
      

3. Menurut yang Menetapkan Pajaknya 
   

Menurut yang menetapkan pajaknya, maka sistem 
pemungutan pajak dibagi manjadi 3 (tiga), yaitu official assessment 
system, self assessment system, dan with holding system. 

 
a. Official Assessment System 
 

Official assessment system adalah suatu sistem 
pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada 
pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang 
terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri official assessment system. 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 
pada fiscus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) oleh fiscus. 
 

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang 
melibatkan masyarakat luas dari semua lapisan, di mana 
masyarakat selaku subjek pajak dipandang belum mampu diserahi 
tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajaknya, 
misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

 
b. Self Assessment System 

 
Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan 

pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk 
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menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri self 
assessment system. 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada 
pada wajib pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiscus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
      

Sistem ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang wajib 
pajaknya dipandang cukup mampu untuk menghitung dan 
menetapkan utang pajaknya sendiri. Misalnya, Pajak Penghasilan 
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa (PPN) dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

 
Oleh karena sistem ini memberikan kepercayaaan yang 

besar wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, dan menyetor 
pajaknya sendiri maka akan berhasil dengan baik jika wajib pajak 
sudah memenuhi syarat-syarat berikut: 

a. Tax consciousness/kesadaran pajak wajib pajak. 
b. Kejujuran wajib pajak. 
c. Tax mindedness wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak. 
d. Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan 

peraturan-peraturan pajak.  
 

Dengan demikian, wajib pajak akan memenuhi kewajiban-
kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang 
seperti memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) pada waktunya, 
membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa 
diperingatkan untuk melakukan hal itu. 

 
c. With Holding System 

 
With holding sytem adalah suatu pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan 
wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 
yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri with holding sytem ini 
terletak pada wewenang menentukan besarnya pajak terutang 
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yang ada pada pihak ketiga, selain fiscus dan wajib pajak. Misalnya, 
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, di mana pemberi kerja, 
bendaharawan pemerintah, dana pensiun, dan sebagainya yang 
diserahi tanggung jawab untuk memotong pajak terhadap 
penghasilan yang mereka bayarkan (Negara, 2006: 53-60). 

 
 

C. Hambatan Pemungutan Pajak 
 

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki 
kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. 
Membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak dapat lepas dari 
kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan 
selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Permasalahan 
tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu 
pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan 
sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela, tentunya ini 
menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa 
dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban 
perpajakannya. 

 
Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri 

dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap 
pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah 
pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar 
tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak. 
Perlawanan terhadap pajak ini akan mempengaruhi jumlah 
penerimaan negara dari sektor pajak. 

 
Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi 

ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya 
pajak sering kali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan 
perlawanan aktif. 
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1. Perlawanan Pasif 
 

Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit 
pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur 
perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan 
intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya 
sistem pemungutan pajak itu sendiri. 

 
Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada 

fundamental ekonomi makro, apabila fundamental ekonomi 
makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara 
akan kuat. Faktor yang mendasari ekonomi yang kuat diantaranya 
adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan jumlah penduduk 
(kaya, menengah, dan miskin). Pembangunan ekonomi Indonesia 
masih belum mampu bebas dari keterbelakangan, kemiskinan, 
ketergantungan, dan kerusakan lingkungan hidup. Faktor-faktor 
kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dapat 
menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya 
manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas 
rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah. Kondisi 
rendahnya tingkat pendapatan, menyebabkan kemampuan untuk 
menabung rendah dan kemampuan membayar pajak menjadi 
rendah (Sagir, 2006). 

 
Intelektual penduduk yang merupakan hasil dari 

fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya akan 
menghasilkan tingkat intelektual yang rendah. Kurangnya 
kemampuan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia yang 
rendah akan berdampak pada penerimaan informasi yang tidak 
optimal. Intelektualitas penduduk akan mempengaruhi 
penyerapan pengetahuan dan informasi mengenai perpajakan. Jika 
intelektualitas tinggi, maka pemahaman mengenai perpajakan 
akan terserap baik bagi penduduk. Maka, pemenuhan kewajiban 
perpajakan akan lebih baik. 

 
Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajak 

oleh fiskus. Dengan integritas tinggi tentunya pemenuhan 
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kewajiban perpajakan akan lebih baik, di mana voluntary 
compliance wajib pajak berada pada posisi yang baik. Kepatuhan 
wajib pajak akan lebih baik jika moral penduduk baik. Keinginan 
untuk meloloskan diri dari pajak baik ilegal maupun legal akan 
lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. 
Moral masyarakat yang buruk akan menghambat pemungutan 
pajak, ketidakpatuhan akan mendominasi kewajiban perpajakan 
wajib pajak. 

 
Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah 

yang berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, 
ekonomis, dan convenience. Keadilan ditujukan bagi wajib pajak, 
disertai dengan kepastian hukum yang menjadi dasar pelaksanaan 
pemungutan pajak baik bagi wajib pajak maupun bagi fiskus. 
Ekonomis ditujukan bagi pelaksanaan pemungutan pajak bagi 
fiskus dengan tidak mengenyampingkan masalah biaya yang 
dikeluarkan oleh fiskus dalam rangka pengumpulan pajak. 
Convenience ditujukan untuk pembebanan pajak pada saat yang 
tepat kepada wajib pajak. Dengan sistem perpajakan yang baik 
tentunya pengumpulan pajak akan lebih optimal. Ternyata tidak 
ada sistem perpajakan suatu negara yang sempurna, sistem 
perpajakan di Indonesia juga ternyata belum mengarah pada dasar 
prinsip-prinsip sistem perpajakan yang baik. Banyak aspek 
perpajakan yang belum memiliki kepastian hukum, rasa keadilan 
bagi wajib pajak juga belum terwujud dengan baik. Keadaan yang 
demikian itu tentunya akan menghambat pemungutan pajak. 

 
Merupakan suatu kenyataan dan pengalaman di beberapa 

negara bahwa perlawanan pasif tidak begitu kuat terhadap pajak 
tidak langsung daripada terhadap pajak langsung. Itulah sebabnya 
mengapa pada umumnya kebanyakan negara cenderung untuk 
mengadakan pajak tak langsung. Sebaliknya suatu kecerdasan, 
suatu pengertian yang jelas mengenai tugas kewajiban terhadap 
negara dan keharusan membayar pajak, juga perasaan mendalam 
mengenai solidaritas nasional pada penduduk, akan mengurangi 
perlawanan pasif (Brotodihardjo, 2003). 
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2. Perlawanan Aktif 
 
Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, 

menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan, dan meloloskan 
pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus. 
 
a. Penghindaran Pajak 
 

Beberapa pengertian penghindaran pajak yang 
dikemukakan oleh beberapa ahli dalam Mohammad Zain (2005), 
yaitu: 

1. Harry Graham Balter mengatakan penghindaran pajak 
merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  

2. Ernest R. Mortenson mengatakan penghindaran pajak 
berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian 
rupa untuk meminimkan atau menghilangkan beban pajak 
dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat 
pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak 
merupakan pelanggaran atas perundang-undangan 
perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka 
usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, 
meminimkan, atau meringankan beban pajak dengan cara 
yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak.  

3. N.A. Barr, S. R. James, A. R. Prest mengatakan 
penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi 
penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.  

4. Robert H. Anderson mengatakan penghindaran pajak 
adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan 
dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan 
perpajakan.  
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Menghindari pajak merupakan gejala biasa, biasanya 
dilakukan dengan penahanan diri, yang mengurangi atau menekan 
konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak. 
Warga negara dapat menghindari pajak, penghindaran pajak 
merupakan hal yang dapat dibenarkan. Karena bukan merupakan 
hal yang dapat merugikan negara. Menghindari membayar pajak 
dilakukan dengan tidak melakukan hal-hal yang berhubungan 
dengan pengenaan pajak. Contohnya adalah jika tidak mau 
membayar PPN atau PPnBM, maka tidak mengkonsumsi barang 
yang merupakan objek PPN atau PPnBM. Jika tidak mau membayar 
cukai rokok, maka tidak membeli rokok. Apabila tidak mau 
dipotong PPh Pasal 27, maka penghasilan yang diperoleh dari gaji 
di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

 
Penghindaran pajak ini menyebabkan permintaan akan 

barang yang dikenakan pajak berkurang, yang berakibat 
meningkatnya penabungan, atau bertambahnya permintaan akan 
barang lain dan sekaligus terjadi penambahan dalam produksi 
barang terakhir dan berkurangnya barang-barang yang dikenakan 
pajak berat. 
 
b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak 
 

Beberapa ahli mengemukakan pengertian mengenai 
penyelundupan pajak, yaitu: 

1. Harry Graham Balter memberi pengertian mengenai 
penyelundupan pajak, yaitu sebagai usaha yang dilakukan 
oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk 
mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang 
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran 
terhadap perundang-undangan perpajakan. 

2. Ernest R. Mortenson mengemukakan bahwa 
penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat 
dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk 
lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. 

3. N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest memberi pengertian 
penyelundupan pajak mengandung arti sebagai manipulasi 
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secara ilegal atas penghasilannya untuk memperkecil 
jumlah pajak yang terutang. 

4. Robert H. Anderson mengatakan bahwa penyelundupan 
pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-
undang. 
 
Merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, 

menghapus, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau 
meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang 
telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Contohnya, 
memperkecil laporan jumlah atau bahkan melaporkan kerugian 
sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah 
pajak terutang lebih kecil. Sedangkan, pada kenyataannya jumlah 
pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami 
kerugian. 

 
Pengelakan pajak ini terutama terdapat pada pajak-pajak 

yang untuk penentuan besarnya, para wajib pajak harus bekerja 
sendiri dengan menggunakan pemberitahuan dan dokumen-
dokumen lain. Para wajib pajak dapat mengabaikan sama sekali 
formalitas-formalitas yang harus dilakukannya, atau memalsukan 
dokumen, atau mengisinya kurang lengkap. Pembukuan juga 
memberi kemungkinan untuk mengelakkan pajak. 
 
c. Melalaikan Pajak 

 
Menurut Oliver Oldman dalam Mohammad Zain (2005) 

melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh: 
1. Ketidaktahuan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar 

atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan tersebut. 

2. Kesalahan (error), yaitu wajib pajak paham dan mengerti 
mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan tetapi salah hitung. 

3. Kesalahpahaman (negligance), yaitu wajib pajak alpa untuk 
menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap. 
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Melalaikan pajak menurut R. Santoso Brotodihardjo 
merupakan upaya menolak untuk membayar pajak yang telah 
ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang 
harus dipenuhinya. 

 
Usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan 

menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-
barang yang sekiranya akan dapat disita oleh fiskus, dengan jalan 
mengganti suatu perusahaan perseorangan menjadi perseroan, 
atau menjual barang-barang yang dapat disita ataupun 
dipindahtangankan. Atau juga dalam bentuk sanggahan dalam 
pengadilan terhadap perintah atau cara penyitaan. 

 
Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan 

legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, 
dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang 
dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau 
meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. 

 
Pada kenyataannya di dalam praktik wajib pajak selalu 

berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, 
dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya 
melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Kondisi ini 
merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan 
perundang-undangan perpajakan, tindakan ilegal yang dilakukan 
oleh wajib pajak ini disebut sebagai tax evasion. 

 
Asumsi yang dikemukakan oleh Leon Yudkin dalam 

Mohammad Zain (2005) bahwa perilaku wajib pajak yang 
mengarah pada tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar 
adalah: 

a. Bahwa wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak 
yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu 
dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

b. Bahwa wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan 
pajak (tax evasion), yaitu usaha penghindaran pajak yang 
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terutang secara ilegal, sepanjang wajib pajak tersebut 
mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari 
perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak 
akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya 
melakukan hal yang sama. 
 
Sedangkan Menurut Mardiasmo (2011: 8-9), bahwa 

hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan 
menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 

1. Perlawanan pasif 
Masyarakat enggan (pasif) membayar (pajak), yang 
dapat disebabkan antara lain: 
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. 
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami 

masyarakat. 
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau 

dilaksanakan dengan baik. 
 

2. Perlawanan aktif 
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan 
yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan 
tujuan untuk menghindari pajak. 
 
Bentuknya antara lain: 
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak 

dengan tidak melanggar undang-undang. 
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak 

dengan cara melanggar undang-undang 
(menggelapkan pajak). 
 

 
 




