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ABSTRAK 

FADIL NURUL WAJIDI, Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak 
Penghasilan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 
Pajak Penghasilan (Pph). Laporan Tugas Akhir Program Studi Perpajakan, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, Dibimbing 
oleh Pembimbing IRustan dan Pembimbing II oleh Ismail Rasulong. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sanksi Pidana 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang – 
Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (Pph). Jenis 
penelitian yang digunakan adalan metode kualitatif. Data yang diolah penulis 
merupakan hasil dari wawancara kepada pegawai KP2KP sungguminasa. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Observasi, Wawancawa, dan Studi dokumen dimana penulis melihat langsung 
keadaan dilapangan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bawah dengan diterapkannya peraturan 
Undang – Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan di 
Sungguminasa berdampak baik terhadap penerimaan pajak yang terus 
meningkat tiap tahunnya 

Kata kunci, tindak pidana pajak penghasilan uu 36 tahun 2008 
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ABSTRACT 

FADIL NURUL WAJIDI , Criminal Sanctions Against Perpetrators of Income Tax 
Crimes Based on Law Number 36 Year 2008 concerning Income Tax (Pph). Final 
Project Report of the Taxation Study Program, Faculty of Economics and 
Business, University of Muhammadiyah Makassar, Supervised by Supervisor I 
Rustan and Supervisor II by Ismail Rasulong. 

This study aims to determine how criminal sanctions against perpetrators 
of income tax crimes are based on Law Number 36 of 2008 concerning Income 
Tax (Pph). The type of research used is a qualitative method. The data 
processed by the author is the result of interviews with Sungguminasa KP2KP 
employees. The data collection methods used in this research are observation, 
interview, and document study where the author sees firsthand the situation in 
the field. 

The results of this study indicate that with the implementation of Law No. 
36 of 2008 concerning income tax in Sungguminasa, it has a good impact on tax 
revenue which continues to increase every year. 

Keywords, income tax crime law 36 of 2008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pajak dipandang sangat penting di dalam suatu negara yang bersifat 

kesejahteraan karena pajak sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial masyarakat di negara bersangkutan. Penerimaan pajak 

merupakan sumber utama pembiayaan dan pembangunan nasional untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemudian. Pajak juga  merupakan 

iuran yang dikeluarkan oleh masyarakat kepada pemerintah yang berdasarkan 

undang-undang penetapan pajak yang langsung dapat ditujukan dan digunakan 

untuk membayar pengeluaran dalam pemerintahan. Pajak memberikan peran 

yang sangat penting karena dapat meningkatkan pendapatan suatu Negara yang 

digunakan untuk pembangunan dan penunjang kesejahteraan masyarakat di 

suatu Negara 

 Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang 

paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan 

pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan 

pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar 

pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan 

pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha 

memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari 

Dirtjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para 

wajib pajak itu sendiri 
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Pajak juga merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang 

digunakan untuk pembangunan dengan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat. Oleh karna itu, sektor pajak memegang peranan penting dalam 

perkembangan kesejahteraan bangsa. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa 

sulitnya negara melakukan pemungutan pajak, karena banyaknya wajib pajak 

yang tidak patuh dalam membayar pajak merupakan suatu tantangan tersendiri. 

Pemerintah telah memberikan kelonggaran dengan memberikan peringatan 

terlebih dahulu melalui surat pemberitahuan pajak (SPP), tetapi tetap saja 

banyak wajib pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang 

cenderung menghindari kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar 

pajak. WP OP yang terdaftar dalam sektro Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) Tahun 2018-2020 pada KP2KP Sungguminasa adalah 45.050 wajib 

pajak, sedangkan WP OP yang lapor  dalam sektro Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) Tahun 2018-2020 pada KP2KP Sungguminasa hanya 

sebesar  25.952 wajib pajak 

Tingkat kesadaran wajib pajak yang perlu ditingkatkan, kualitas 

pelayanan dari kantor pembayaran pajak juga sangat penting untuk 

meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak membayar pajaknya. Peningkatan 

kualitas pelayanan merupakan suatu kegiatan atau menciptakan secara sengaja 

atau terarah untuk memberi kemudahan kepada masyarakat. Keinginan wajib 

pajak untuk membayar pajak sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Semakin bagus kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh fiskus dalam melayani wajib pajak maka akan semakin 

nyaman wajib pajak membayar pajaknya, dengan kualitas pelayanan yang baik 
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akan mendorong seseorang untuk memenuhi kewajibannya didalam membayar 

pajak. 

Salah satu penerimaan pajak disektor pajak penghasilan (PPh),. Subjek pajak 

tersebut di kenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek 

pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang – Undang 

No. 36 tahun 2008 tentang pajak Penghasilan (PPh) di sebutPajak Penghasilan ( 

PPh ) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan 

berdasarkan jumlah penghasilan yang di terima selama  satu tahun  

 Jadi Wajib Pajak. Wajib Pajak ini dikenai pajak atas penghasilan yang di 

terima atau di perolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula di kenai 

pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak 

subjektifnya di mulai atau berakhir dalam tahun pajak, pajak memang 

mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa 

terjadi.  

Sanksi perpajakan dimaksud agar wajib pajak patuh melaksanakan 

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai keadaan yang 

sebenarnya dan ketentuan undang – undang perpajakan.Dalam undang – 

undang perpajakan telah di tetapkan mekanisme yang tegas tentang upaya yang 

dapat di tempuh terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum. 

Kebijakan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda atau kenaikan 

harus lebih dahulu di kedapankan. 

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat 

kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. 

Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar 
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pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor 

pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus 

ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan 

kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan 

kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan 

perpajakan tersebut.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam  penelitian ini 

adalah : 

“ Bagaimanakah implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pajak Penghasilan” ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi setelah 

diberlakukanya Undang – Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan (PPh) 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya tujuan ini diatas maka manfaat dari penelitian yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Peneliti  

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penulis dan para pelaku wajib pajak, sehingga penilitian ini dapat 

digunakan sebagai acaun dalam melaksanakan penekanan hukum 

terhadap tindak pidana perpajakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh) 
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2. Untuk Akademisi  

Hasil penelitiian ini agar bisa bermanfaat bagi Akademisi untuk 

menambah wawasan mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang – Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

3. Untuk Pihak Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengetahui 

penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pajak 

Penghasilan  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Undang – undang nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan ( PPh ) adalah pajak yang dikenakan terhadap 

orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang di terima 

selama  satu tahun  

2. Teori Pajak Penghasian 

 Undang-Undang Pajak penghasilan terbaru diatur melaui Undang-

Undang (UU) Perpajakan No.36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang tersebut 

diatur pajak atas penghasilanyang diterima atau diperoleh orang pribadi atau 

badan. Udang - Undang ini juga mengatur subjek pajak, objek pajak serta cara 

menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Selain itu juga memberikan 

fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Undang - Undang Pajak Penghasilan (PPh) ini menganut 

asas materil, artinya penentuan pajak yang terutang tidak tergantung kepada 

Surat Ketetapan Pajak (SKP).Adapun pengertian pendapatan daerah menurut 

para ahli yaitu sebagai berikut: 

 Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah:“Pajak penghasilan adalah pajak 

yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa,dan kegiatan yang wajib 

dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi PPhmerupakanpajak atas 

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

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau 

jabatan , jasa dan kegiatan yangdilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam 

negeri. 



 

 

7 
 

 Menurut Mardiasmo (2011:32), yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun 

dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah 

kekayaan Wajib Pajak yangbersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. 

3. Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

a. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan 

telah diubah menjadi  Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

242/PMK.03/2014 tentangtata cara pembayaran dan penyetoran 

pajak 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang 

sistempenerimaan Negara secara elektronik 

d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014 tentang 

sistempembayaran pajak secara elektronik 

e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 03 Tahun 2015 tentang 

penyampaiansurat pemberitahuan elektronik 

f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 

141/PMK.03/2015 tentangjenis jasa lain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 AYAT (1) huruf Cangka 2 Undang-undang No. 7 

Tahun 1983 tentang pajak penghasilansebagaimana beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 
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4. Subjek Pajak Penghasilan 

 Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai 

potensiuntuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan 

PajakPenghasilan. Waluyo (2014:75). 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi Subjek 

Pajak adalah  

1. Orang pribadi. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat 

tinggal atauberada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. 

2. Warisan yang belum terbagi sebagai kesautuan, menggantikan yang 

berhak. 

3. Badan.  

4. Badan Usaha Tetap (BUT) 

Subjek Pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri 

1. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari : 

a) orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

lebih dari 183 haridalam 12 bulan. Orang pribadi yang dalam satu 

tahun pajak berada di Indonesiadan punya niat bertempat tinggal 

di Indonesia. 

b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

2. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari : 

a) orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia 

tidak lebih dari 183hari dalam jangka waktu 12 bulan yang 
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menerima/ memperoleh penghasilan dariIndonesia meski bukan 

dari menjalankan usaha atau pekerjaan. 

b) Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan di 

Indonesia yang : 

1) Menjalankan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia. 

2) Menerima/ me 

3) mperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di 

Indonesia. 

5. Objek Pajak Penghasilan 

Objek pajak penghasilan yaitu penghasilan yang di peroleh wajib pajak, 

yang di peroleh dari pajak dalam Negeri maupun luar Negeri 

Yang termasuk kedalam Objek Pajak Penghasilan yaitu : 

1. Imbalan, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh termasuk gaji upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, 

gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

di tentukan dalam Undang-Undang. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3. Laba usaha 

4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi. 
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7. Royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang. 

8. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

12. Selisih lebih karena penilaian kebali aktiva. 

13. Premi Asuransi. 

14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

teridiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas. 

15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

16. Penghasilan dari usaha yang bersifat syariah. 

17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang 

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

18. Surplus Bank Indonesia. 

19. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

kerjasama, dan badanlainnya sebagai pengganti saham atau 

penyerahan modal. 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang 

saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya. 
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c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau 

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

d. Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan 

atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan 

keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk 

yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan 

usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada 

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan 

6. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 

Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai hak dan kewajiban 

membayar pajak sebagaimana diatur dalamUndang-Undang Republik Indonesia 

No.28 Tahun 2008 Tentang Tata Cara perpajakn sebagai berikut : 

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat 

sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP berdasarkan 

pasal 2 ayat 1 

2. Dalam rangka pelaporan kemudian bagi Wajib Pajak, formulir 

SuratPemberitahuan disediakan pada kantor di Lingkungan Direktorat 
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Jendral PajakKantor Pos dan Giro, Kantor Pos pembantu dan yang 

diperkirakan mudah dijangkai oleh Wajib Pajak 

3. Mengisi dengan lengkap, jelas dan benar surat pemberitahuan, 

mendatangi dan menyampaikan ke Direktorat Jendral Pajak atau ke 

Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar pasal 3 ayat 1 

4. Menghitung sendiri, menetapkan besarnya jumlah dan membayar 

pajak dalam tahun yang sedang berjalan, sesuai dengan SKP yang 

dikeluarkan oleh Direktoat Jendral Pajak Berdasarkan pasal 25 UU 

No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan berdasarkan pasal 28 

ayat 1 dan 2 

6. Memperhatikan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh 

petugas pajak dan memberikan kepada petugas pemeriksaan untuk 

memasuki 

tempat yang dipandang perlu berdasarkan ayat 9 pasal 3 Hak-hak 

Wajib Pajak diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia 

No.28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagai berikut: 

a. Pasal 6 ayat , Hak untuk menerima tanda bukti pemasukan 

Surat Pemberitahuan  

b. Hak mengajukan permohonan untuk perpanjangan jangka waktu 

penyampaian Surat Pemberitahuan berdasarkan pasal 3 ayat 4 

c. Hak untuk melakukan pembetulan sendiri Surat Pemberitahuan 

yang telah dimasukan berdasarkan pasal 8 ayat 1 
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d. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan 

pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan 

berdasarkan pasal 9 ayat 4. 

e. Hak untuk mengajukan permohonan pembetulan salah tulis atau 

salah hitung atau kekeliruan yang terdapat dalam SKP (Surat 

Ketetapan Pajak) dalam penerapan peraturan Perundang-

undangan perpajakan berdasarkan pasal 16 

f. Hak untuk mengajukan permohonan restitusi dan hak lain untuk 

memperoleh kepastian terbitnya SKPLB (Surat Ketetapan Lebih 

Bayar) berdasarkan pasal 11 ayat 1 

g. Hak pengajuan atas keberatan dan permohonan kepastian 

terbitnya surat keputusan atas keberatannya berdasarkan pasal 

25 ayat 5 

7. Tarif Pajak 

Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang 

menjadi tanggung jawab  bagi wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa 

presentase yang sudah di tentukan oleh pemerintah.  Dasar Pengenaan Pajak 

adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. 

Secara struktural menurut tarif pajak dibagi dalam empat jenis yaitu : 

a. Tarif proporsional(a proportional tax rate structure) yaitu tarif pajak 

yang presentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar 

pengenaan pajak.Contoh:Pajak Pertambahan Nilai 

b. Tarif regresif / tetap (a regresive tax rate structure) yaitu tarif pajak 

akan selalu tetap sesuai peraturan yang telah ditetapkan 
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c. Tarif progresif (a progresive tax rate structure) yaitu tarif pajak 

akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan 

pajak. Contoh Pajak Pengahsilan 

d. Tarif degresif ( a degresive tax rate structure) yaitu kenaikan 

persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar 

pengenaan pajaknya semakin meningkat 

Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia adalah tarif 

progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Pajak 

Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak 

proporsional yaitu 10%. Tarif pajak tersebut dipungut sesuai dengan 

pengelompokan jenis-jenis pajak di bawah ini: 

a. Menurut golongannya 

• Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 

Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan 

kepada orang lain.  

Contoh: Pajak Penghasilan 

• Pajak tidak langsung  

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai. 

b.  Menurut sifatnya  

• Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau 

berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak.  

Contoh: Pajak Penghasilan.  

•  Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada 

objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
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Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah. 

c. Menurut lembaga pemungutnya  

• Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

negara.  

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai.  

• Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

daerah dan digunakan untuk membaiayai rumah tangga 

daerah. Pajak Daerah terdiri atas:   

➢ Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan 

pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor.   

➢ Pajak Kabupaten/Kota, contoh Pajak Hotel, Pajak 

Restoran dan Pajak Hiburan. 

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 

tentang PajakPenghasilan, maka tarif potongan pajak penghasilan pribadi 

adalah sebagai berikut : 

Table 1 : tarif potongan pajak penghasilan pribadi 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Rp 0 sampai dengan Rp. 50.000.000 5 % 

Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 15% 

Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 25% 

Rp 500.000.000 30% 

(sumber data : gajimu.com) 



 

 

16 
 

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih dalam satu tahun. Ada 

perbedaan PTKP antara yang belum kawin, kawin dan belum mempunyai 

anak , kawin dan mempunyai anak 1, kawin dan mempunyai anak dua, dan 

kawin dan mempunyai anak 3. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

No. 101/PMK.010/2016, PTKP bagi pekerja yang belum kawin adalah 

sebesar Rp.54.000.000 

Untuk menghitung pajak penghasilan, harus diketahui besaran 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) seperti yang  diatur dalam dengan 

Peraturan Menteri yaitu : 

Table 2 : besaran penghasilan tidak kena pajak 

No  Besaran Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) 

Tahun 2015 
(dalam Rp) 

Tahun 2016 
(dalam Rp) 

1 Untuk diri Wajib Pajak orang 
pribadi  

36,000,000 54,000,000 

2 Tambahan untuk Wajib Pajak 
kawin  

3,000,000 4,500,000 

3 Tambahan untuk istri yang 
penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami 

36,000,000 54,000,000 

4 Tambahan untuk setiap anggota 
keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan 
lurus serta anak angkat, yang 
menjadi tanggungan sepenuhnya, 
paling banyak 3 (tiga) orang untuk 
setiap keluarga 

3,000,000 4,500,000 

(sumber data : klikpajak) 

Berdasarkan tabel di atas, maka tarif PTKP 2016 yang berlaku adalah 

sebagai berikut : 

Table 3 : penghasilan tidak kena pajak wajib pajak lajang 
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PTKP Wajib Pajak Lajang 

Uraian Status PTKP 

Wajib Pajak TK0 54,000,000 

Tanggungan 1 TK1 58,500,000 

Tanggungan 2 TK2 63,000,000 

Tanggungan 3 TK3 67,500,000 

(sumber data : gajimu.com 

Table 4 : penghasilan tidak kena pajak wajib pajak kawin 

PTKP Wajib Pajak Kawin 

Uraian Status PTKP 

Wajib Pajak Kawin K0 58,500,000 

Tanggungan 1 K1 63,000,000 

Tanggungan 2 K2 67,500,000 

Tanggungan 3 K3 72,000,000 

(sumber data gajimu.com) 

Table 5 : PTKP wajib pajak kawin suami istri di gabung 

PTKP Wajib Pajak Kawin, Penghasilan Suami Istri Digabung 

Uraian Status PTKP 

Wajib Pajak Kawin K/I/0 112,500,000 

Tanggungan 1 K/I/1 117,000,000 

Tanggungan 2 K/I/2 121,500,000 

Tanggungan 3 K/I/3 126,000,000 

(sumber data : gajimu.com) 
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Perbedaan perhitungan antara kariawan yang telah kawin dan belum 

kawin kawin terletak pada Penghasilan Tidak Kena Pajak -nya. PTKP untuk 

pegawa yang belum kawin adalah Rp.54.000.000,-, sedangkan untuk 

pegawai yang telah kawin PTKP-nya menjadi Rp. 54.000.000,- ditambah 

Rp.4.500.000,- sehingga menjadi Rp.58.500.000,- 

Jika pegawai tersebut telah kawin, penghasilannya digabung 

dengan suami/istri dan memiliki 2 anak, maka PTKP-nya menjadi: 

Rp. 54.000.000 + Rp. 4.500.000  + Rp. 54.000.000 + (Rp. 4.500.000  x 2) = 

Rp 121.500.000, 

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan 

tertentu yangtidak dikenakan pajak. Besaran PTKP yang ditetapkan juga menjadi 

krusial karena jika wajib pajak memiliki penghasilan kurang dari PTKP, maka 

wajib pajak dikenakan pajak penghasilan, Sebaliknya, jika penghasilan wajib 

pajak melebihi nilai PTKP, maka pajak penghasilan yang akan dikenakan kepada 

wajib pajak adalah tarif pajak dikali penghasilan kena pajak 

Dengan demikian, penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto 

setelah dikurangi nilai PTKP. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 

101/PMK.010/2016 yang membahas tentang Penyesuaian PTKP, jumlah PTKP 

untuk WP orang pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan, 

adalah sebesar Rp54.000.000,00 setahun atau sebesar Rp4.500.000,00 per 

bulan. 



 

 

19 
 

Hingga tahun 2021, Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar 

Rp54.000.000 setahun atau Rp4.500.000 per bulan, yang artinya tidak ada 

kenaikan PTKP sejak tahun 2016. Jika seorang individu berpenghasilan diatas 

angka tersebut, maka ia harus membayar pajak penghasilan yang sesuai dengan 

tarif, 

Berikut adalah rincian  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) : 

1. PTKP bagi WP orang pribadi adalah Rp54.000.000,00. 

2. PTKP bagi WP yang kawin mendapat tambahan sebesar 

Rp4.500.000,00. 

3. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara 

pajak digabung dengan penghasilan suami adalah sebesar 

Rp54.000.000,00. 

4. Tambahan PTKP untuk tanggungan, dengan besaran untuk setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar 

Rp4.500.000,00. Ketentuan jumlah tanggungan adalah maksimal 

tiga orang setiap WP. Keluarga sedarah ialah orang tua kandung, 

saudara kandung dan anak dan yang yang dimaksud keluarga 

semenda adalah mertua, anak tiri serta ipar 

Perlu diingat bahwa bagi wajib pajak yang pendapatannya kurang dari 

nilai PTKP, maka pajak penghasilan adalah nihil. Tetapi, wajib pajak tetap harus 

melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh. Kewajiban ini akan terus 

berlangsung hingga wajib pajak mendapat status Non-Efektif (NE) dari DJP. 
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9. Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 

Cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi sebagian pengusaha 

yang di peroleh dari gaji atas usahanya di hitung berdasarkan aturan umum PPh 

yang berlaku untuk kariawan pada umumnya, yakni : 

Ph dari Gaji = Penghasilan Bruto - PTKP x Tarif Pajak 

Sedangkan cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi sebagai 

pengusaha yang di peroleh dari penghasilan lainya: 

1. PPh dari pendapatan lainya = Penghasilan Boruto – PTKP x Tarif 

Pajak  

2. Penghasilan Neto = Penghasilan Boruti x Presentase Norma 

Peghitungan Penghasilan Neto (NPPN) 

Besar PTKP 2020 wajib pajak orang pribadi masih sama seperti dalam 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang 

Penyesuaian PTKP, yakni Rp54.000.000 setahun atau Rp4.500.000 per bulan, 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Wajib pajak lajang Rp54.000.000 

b. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan 

suami Rp54.000.000 

c. Tambahan wajib pajak yang memiliki status kawin Rp4.500.000 

d. Tambahan untuk setiap anggota keluarga yang jadi tanggungan, 

maksimal 3 (keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis 

keturunan lurus serta anak angkat) Rp4.500.000 

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi 

menggunakan tarif progresif, dengan ketentuan besar tarif adalah: 
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1) 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun 

2) 15% untuk penghasilan Rp50.000.000 sampai dengan 

Rp250.000.000 per tahun 

3) 25% untuk penghasilan Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000 

per tahun 

4) 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000 per tahun 

B. Kerangka Konseptual 

  

 

  Gambar 1 : Kerangka Konseptual 

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat 

kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. 

Artinya jiaka semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar 

pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor 

pajak dapat tercapai. 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 Menurut DonaldAry (2004) penelitian merupakan suatu pengkajian 

masalah dalam memperoleh informasi yang berguna untuk hasil yang dapat di 

pertanggung jawabkan. 

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehinnga data 

yang di peroleh merupakan data – data bukan angka yang di dapatkan dari sesi 

wawancara, dokumen dan sebagainya. 

Sanksi pidana  
Pelaku tindak 

pidana pajak 

Kepatuhan 

wajib pajak 
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Sehingga tujuan dari penggunaan metode kulitatif ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran mengenai kejadian di lapangan. Menurut creswell 

“penelitian kualitatif berupa kata-kata dan menyusun hasil penelitian secara 

natural sesuai yang  terjadi di lapanagan  
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IDENTIFIKASI MASALAH 

1. Alur Penelitian 

Sebelum melakukan sebuah penelitian,ada beberapa tahap yang harus 

dipersiapkan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2 : Alur Penelitian 

 

 

  

PEMBUATAN LAPORAN 

PENGUMPULAN DATA 

DAN BAHAN REFERENSI 

PENGEMBANGAN DATA 

DAN ANALISISNYA 

PEMBAHASAN 

HASIL PENILITIAN 
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2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di KP2KP Sungguminsa Kab. Gowa yang terletak 

dijalan Mesjid Raya No. 24 Sungguminasa Kab. Gowa telah dilakukani dari akhir 

bulan Maret sampai April 2022 

3. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kepustakaan 

Dalam penelitian pustaka ini mengumpulkan data dari kantor 

pelayanan pajak pratama wilayah bulukumba  serta buku-buku, jurnal 

dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan judul peneliti 

2. Observasi 

Dalam teknik observasi data yang didapatkan melalui observasi 

dimana kita harus melakukan pengamatan langsung ke lapangan 

untuk mendapatkan lebih banyak data mengenai objek yang diteliti 

3. Studi dokumen 

Dalam teknik dokumen yaitu catatan peristiwa atau terkait sesuatu 

yang diteliti. Dokumen ini juga berupa tulisan, gambar,atau vidio yang 

di dapat dari karya orang lain 

4. Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh melalui hasil oservasi 

langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk 

mengumpulkan data terkait judul peneliti. 
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2. Data sekunder  

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data yang 

bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel serta situs internet yang 

berkaitan dengan penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses atau upaya mengolah data 

menjadi informasi baru. proses ini diperlukan agar karakteristik data dapat lebih 

mudah untuk dipahami dan dapat berguna sebagai solusi untuk suatu 

permasalahan, terutama terkait dengan penelitian. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif sebagaimana menurut pakar (lexy 

j.Moeleong)  

teknik analisis data merupakan kegiatan analisis pada suatu penelitian 

dengan memeriksa data yang diperoleh dari instumen seperti catatan, dokumen- 

dokumen, gambar atau rekaman yang berhubungan dengan penelitian.kegiatan 

ini dilakukan agar data dapat lebih mudah untuk dipahami, sehinnga dapat 

diperoleh suatu kesimpulan.  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 

Sungguminasa (KP2KP) bertempat di jalan Masjid Raya No. 24 

Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa di bawah 

wilayah kerja KPP Pratama Bantaeng sesuai dengan keputusan Menteri 

Keuangan RI Nomor: 94/KMK.01/1994 Tanggal 29 Maret 1994 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pajak sebagai pelaksanaan 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 162/KMK.01/1997 tanggal 10 

April 1997. Sejak bulan Juni 2008 Menteri Keuangan Republik Indonesia 

bersama dengan Direktur Jendral Pajak meresmikan dua Kantor Wilayah 

Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Modern yaitu Kanwil DJP Naggroe 

Aceh Darussalam dan Kanwil DJP Sumatera Utara II, serta 40 Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan 37 Kantor Pelayanan Penyuluhan 

dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kanwil-Kanwil DJP. 

Sumatera Utara I, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan 

Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sultanbatara). Pembentukan dua 

Kanwil DJP modern dan Pembentukan KPP Pratama dan KP2Kp di 

wilayah di 4 Kantor Wilayah DJP ini merupakan tahapan proses 

modernisasi di Direktorat Jendral Pajak. Sejak 55 diresmikannya 

sejumlah KPP Pratama dan KP2KP di wilayah Sulawesi Selatan, Barat 

dan Tenggara oleh Menteri Keuangan, maka KP4 Sungguminasa 

mengalami perubahan menjadi KP2Kp Sungguminasa. Ini juga berarti 

bahwa Kode Nomor Pokok Wajib Pajak yang digunakan juga mengalami 
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perubahan yang semula 805 menjadi 807 untuk wilayah Gowa dan juga 

karena wilayah KP2Kp Sungguminasa tidak lagi dinaungi oleh KPP 

Pratama Makassar Selatan tetapi di bawah naungan KPP Pratama 

Bantaeng. KP2KP Sungguminasa bertanggung jawab untuk 

melaksanakan pelayanan perpajakan di Kabupaten Gowa. Secara 

geografis terletak pada 12o38 6- 13o15 17 BT dan antara 5o5- 5o347 LS. 

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 Km2 atau sama dengan 

3.01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang mencakup 18 

Kecamatan, 167 desa atau kelurahan dan 726 dusun atau lingkungan. 

Tahun 2018 jumlah penduduk Kabupaten Gowa berdasarkan data BPS 

adalah 740.292 jiwa.  

1. Visi Dan Misi 

a.) Visi  

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem 

administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien dan 

dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang 

tinggi.”. 

b.) Misi  

“menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-

undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian 

anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem 

administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.”   

2. Struktur dan Job Description 

KP2KP Sungguminasa membentuk suatu struktur organisasi 

agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga 
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SeksiKonsultasi 

dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. 

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas 

KoordinatorPelaksanan di Lingkungan Dirjen Pajak, dan Surat 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi 

dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan serta Penyidikan Pajak dan 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. 

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam 

melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan 

singkronisasi, Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam 

melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan 

singkronisasi. 

Berikut gambar struktur organisasi KP2KP Sungguminasa 

 

 

 

 

 

 

Seksi Penyuluhan Seksi Pelayanan 

KEPALA KANTOR 

KP2KP 

SUNGGUMINASA 

Gambar 3.1 Struktur organisasi 

 



 

 

29 
 

Masing masing organisasi di Kantor Pelayanan Penyuluhan 

dan Konsultasi Perpajakan Sungguminasa mempunyai tugas yang 

sesuai dengan bidangnya. Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a.) Kepala Kantor mempunyai tugas menilai dan mengawasi staff atau 

anggota kantor dalam memberikan pelayanannya kepada wajib 

pajak. 

b.) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan 

penertiban produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan 

Surat Pemberitahuan, Penerimaan Surat lainnya, serta pelaksanaan 

Pendaftaran Wajib Pajak. 

c.) Seksi Konsultasi mempunyai tugas melakukan proses penyelesaian 

permohonan wajib pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, 

bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak. 

d.) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengamatan 

potensi perpajakanpendataan objek dan subjek pajak, pembentukan 

dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang 

ekstensifikasi, bimbingan pengawasan Wajib Pajak baru, serta 

penyuluhan perpajakan. 

 

B. Hasil Penelitian 

1. Jumlah WP OP yang terdaftar dalam sektro Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) Tahun 2018-2020 pada KP2KP 

Sungguminasa. 

 

Tabel 3.1 

 daftar WP OP sektor UMKM 

No Tahun Jumlah WP OP terdaftar  
dalam kegiatan UMKM 

1 2018 20.817 

2 2019 35.884 

3 2020 45.050 

Sumber : Staf Pengelolah Data (2022) 

 

Pada tabel 3.1 diatas dapat diketahui jumlah wajib pajak orang pribadi 

yang terdaftar dalam kegiatan UMKM pada tahun 2018 berjumlah 
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20.817 wajib pajak, mengalami kenaikan sebesar 15.067 wajib pajak. 

Sehingga pada tahun 2019 wajib pajak orang pribadi yang terdafta 

rmenjadi 35.884. Dan terjadi peningkatan lagi di tahun 2020, dengan 

kenaikan sebesar 9.166 wajib pajak, sehingga total wajib pajak orang 

pribadi yang terdaftar pada tahun 2020 ialah sebesar 45.050. jadi 

jumlah rata – rata kenaikan WP OP yang terdaftar dalam sektro 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2018-2020 pada 

KP2KP Sungguminasa adalah 33.917 

2. Jumlah WP OP Lapor dalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) Tahun 2018-2020 pada KP2KP Sungguminsa  

 
Tabel 3.2 

WP OP Lapor Sektor UMKM 

No Tahun Jumlah WP OP Lapor dalam sektor 
 UMKM 

1 2018 10.753 

2 2019 16.523 

3 2020 25.952 

Sumber : Staf Pengelolah Data (2022) 

 

Pada tabel 3.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang Lapor dalam Sektor UMKM pada tahun 2018 

sejumlah 10.753 wajib pajak dan mengalami kenaikan Sehingga pada 

tahun 2019 wajib pajak yang lapor sebesar 16.523. Dan terjadi 

kenaikan lagi di tahun 2020, sehingga total Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang Lapor dalam Sektor UMKM pada tahun 2020 hanya sebesar 

25.952 wajib pajak. Jadi jumlah rata – rata dari WP OP Lapor dalam 

sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2018-2020 

pada KP2KP Sungguminsa adalah sebesar 17.742 
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C. Pembahasan 

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Lapor dan Jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang Terdaftar 

Tabel 3.4 

Persentase efektivitas hubungan antara Jumlah WP OP Lapor 

dengan Jumlah WP OP Terdaftar pada Tahun Pajak 2018-2020  

No Tahun Jumlah WP 
OP Lapor 

Jumlah WP 
OP 
Terdaftar 

Persentase 

1 
2018 

10.753 20.817 51,65% 

2 
2019 

16.523 35.884 65,53% 

3 
2020 

25.952 45.050 70,65% 

Sumber : Staf Pengelolah Data (2022) 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat dilihat dengan diberlaukanya 

peraturanUndang – Undang Nomor. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak 

Penghasilan (PPh)penerimaan pajak pada kantor KP2KP Sungguminasa 

pada 2018-2020 terus mengalami peningkatan sedikit demi sedikit ini juga 

berdampak baik terhadap  penerimaan pajak yg terus meningkat setiap 

tahunnya. 

D. Hasil wawancara 

Wawancara ini dilakukan kepada pegawai KP2KP sungguminasa dengan 
pertanyaan sebagai berikut: 

Bagaimanakah cara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pjak penghasilan? 

“Pada dasarnya dia di tindak lanjuti bidang berita acara pendahuluan 

administrasi bukti pendahuluan dan penyidikan di kanwil tapi kalau 

misalnya dari mekanisme yang ada di kp2kp di sungguminasa itu 

karnakan sistem sanksi kalau misanya untuk perpajakn itu 

mendahulukan terkait saknsi administrasi dlu sanksi pidana itu 

merupakan cara paling akhir dalam penagihan pajak jadi kalau 
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misalnya memang terbukti adanya kesengajaan dalam contoh 

melaporkan laporan tahunan atau memalsukan laporan keuangan 

atau misalkan memalsukan data data yang lain itu baru bisa di 

masukkan ke administrasi  bukti permulaan tindak pidana itu kalau 

memang sudah terbukti adanya kesengajaan. 

 kalau misalnya tidak ada dasar bukti itu yang masuk di kp2kp 

sungguminasa mewakii kpp pratama bantaeng Cuma sampai sanksi 

administrasi saja. 

dalam hal mungkin ada semacam kayak pengaduan pengaduan 

masuk kami bisa teruskan ke kanwi atau misal temukan kayak 

kejanggalan kejanggalan seperti itu kami teruskan ke kanwil kalau 

untuk sansinya sendiri lebih di tekankan kalau tidak ada bukti 

kesengajaan lebih di tekankan untuk sanksi administrasi lebih di 

dahulukan kalau misakan betul betul ada kesalahan atau pun 

kesengajaan di cek dulu utang pajaknhya terus kalau memang betul 

ada suda memang ada kesengajaan pemalsuan baru di aporkan ke 

kanwi” 

 

Upaya yang dilakuakan KP2KP Sungguminasa dalam 

penerapana Undang – Undang no.36 tahun 2008 wajib pajak orang 

pribadi atau badan. Menurut wawancara Emi nabila burhany selaku 

staf KP2KP Sungguminasa dalam kutipannya mengatakan :  

“aturan mengenai UU NO 36/ 2008 disosialisasikan kepada 
wajib pajak sejak saat terdaftr saat pengambilan kartu 
maupun pendaftaran WP diberikan edukasi mengenai 
tanggal jatuh tempohnya pembayaran, dan tarif PP No 23 
yang menjadi kewajibannya. Sistem pajak di negara kita 
yaitu self assessment membuat perhitungan dan 
pembayaran dilakukan oleh wp sendiri, maka kesadaran wp 
sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya. Fiskus 
hanya bisa mengawasi dan memberi konsultasi terkait pp 23 
ini”
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

tentang pajak penghasilan, berdampak baik untuk penerimaan pajak 

terutama pada kantor KP2KP sungguminasa Kab. Gowa pada tahun 

2018-2020 penerimaan pajak terus meningkat tiap tahunnya. 

Kesimpulan dari hasil wawancara. KP2KP Sungguminasa Kab. 

Gowa hanya sampai disanksi admisistrasi, karena KP2KP Sungguminasa 

Kab. Gowa tidak memiliki wewonang yang terkait dalam hal sanksi pidana 

pajak. tetapi ketika terdapat kejanggalan – kejanggalan pelaporan pajak  

atau pengaduan kecurangan pelaporan pajak, KP2KP Sungguminasa 

Kab. Gowa akan meneruskan ke Kanwil KPP Pratama Bantaeng. Tapi 

ketika ada bukti ketidak sengajaan maka hanya sampai disanksi 

administrasi.  

B. Saran 

1. Untuk Penelti 

Diharapkan agar dapat di jadikan masukan data, 

sumbangan pemukiran dan perkembangan pengetahuan 

serta dapat meneliti faktor – faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pelanggaran – pelanggaran perpajakan  
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2. Unruk kantor KP2KP Sungguminasa Kab. Gowa 

a) Saran untuk KP2KP Sungguminasa, KP2KP 

Sungguminasa dapat melakukan sosialisai mengenai 

peraturan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 

dengan harapan penerimaan pajak dapat lebih 

maksimal 

b) Melakukan pengawasan secara ketat terhadap Wajib 

Pajak dan Fiskus Pajak serta meningkatkan rasa 

kepercayaan masyarakat mengenai pajak. Sehingga, 

pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dilakukan 

secara tepat waktu. 

c) Meningkatkan kinerja Fiskus pajak dengan cara 

menambah Sumber Daya Manusia di KP2KP 

Sungguminasa. Sehingga petugas pajak berbanding 

lurus dengan jumlah Wajib Pajak yang ada. 

3. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a) Bagi peneliti selanjutnya, di harapkan untuk 

menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari 

laporan dan data mengenai sanksi perpajakan   

b) Objek penelitian ini diharapkan dapat diperluas dan 

tidak terbatas pada kantor KP2KP sungguminasa saja 

melainkan kantor pajak lainya.  
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