
 
 

ANALISIS KARAKTERISTIK KLASIFIKASI RATIO TOTAL 
BENCHMARKING KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) 70101 

BERDASARKAN SE-96/PJ/2009 (Sektor Real Estate yang Dimiliki 
Sendiri atau Disewakan tahun 2005-2007) 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Ariadi Widyanto 

20093712007 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan untuk melengkapi sebagai syarat  

Dalam mencapai Gelar Sarjana Ekonomi  

Program Studi Akuntansi 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2011 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



 
 

ANALISIS KARAKTERISTIK KLASIFIKASI RATIO TOTAL 
BENCHMARKING KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) 70101 

BERDASARKAN SE-96/PJ/2009 (Sektor Real Estate yang Dimiliki 
Sendiri atau Disewakan tahun 2005-2007) 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Ariadi Widyanto 

20093712007 

 

 

Diterima dan disetujui untuk diujikan 

2011 

 

 

Jakarta, 25 Oktober 2011 

Dosen Pembimbing Skripsi 

 

 

( Ari Sunardi SE.Akt.M.Si.) 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



 
 

HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF 

Nama       : Ariadi Widyanto 

NIM       : 20093712007 

Judul Skripsi  : Analisis Karakteristik Klasifikasi Ratio Total 

Benchmarking KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) 

70101 Berdasarkan SE-96/PJ/2009 (Sektor Real Estate 

yang Dimiliki Sendiri atau Disewakan tahun 2005-

2007)  

Tanggal Ujian Komprehensif  : 14 Oktober 2011 

Penguji 

Ketua     : Donant Alananto Iskandar, SE. MBA. 

Anggota I    : Ari Sunardi SE.Akt.M.Si 

Anggota II    : Bani Saad, SE.Ak.,M.Si. 

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif 

dan dinyatakan LULUS UJIAN. 

Ketua 

 

 

Donant Alananto Iskandar, SE. MBA. 

 

            Anggota I              Anggota II 

 

 

Ari Sunardi SE.Akt.M.Si     Bani Saad, SE.Ak.,M.Si.

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



 
 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 

 

Nama  :  Ariadi Widyanto 

NIM  :  20093712007 

Judul Skripsi :   Analisis Karakteristik Klasifikasi Ratio Total Benchmarking KLU 

(Klasifikasi Lapangan Usaha) 70101 Berdasarkan SE-96/PJ/2009 (Sektor 

Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewakan tahun 2005-2007) 

 

Pembimbing Skripsi 

 

 

(Ari Sunardi SE.Akt.M.Si. ) 

 

Tanggal Lulus :  ............................................... 

 

Mengetahui, 

Ketua Panitia Ujian                 Ketua Jurusan Akuntansi 

 

 

(Donant Alananto Iskandar, SE. MBA.)      ( Etika Karyani, SE,Ak, MSM ) 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



i 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat, kasih sayang dan anugrah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. 

Penulis menyadari akan segala keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan 

pengalaman yang dimiliki sehingga apa yang tertulis dalam penulisan karya tulis ini 

masih jauh dari sempurna. Namun demikian tidaklah berlebihan apabila penulis 

berharap bahwa tulisan ini berguna setidak-tidaknya bagi penulis sendiri sebagai 

cermin kemampuan dan selanjutnya dapat digunakan sebagai alat pembelajaran di 

masa yang akan datang. 

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulis 

tidak akan mampu berbuat banyak dalam penulisan laporan magang ini. Untuk itu 

tidak ada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih yang sedalam – dalamnya 

kepada : 

1. Ibu Dr. Siti Sundari Arie SH. MH selaku ketua STIE Indonesia Banking 

School. 

2. Bapak Donant Alananto Iskandar, SE. MBA. selaku wakil ketua I bidang 

akademik. 

3. Ibu Etika Karyani, SE, Ak, MSM selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE 

Indonesia Banking School. 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



ii 
 

4. Bapak Ari Sunardi SE.Akt.M.Si. selaku dosen pembimbing akademik 

dan dosen pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan karya tulis ini. 

5. Para Dosen STIE Indonesia Banking School, yang telah memberikan 

arahan, kritik dan saran. 

6. Seluruh staf karyawan STIE Indonesia Banking School yang telah 

membantu proses administrasi penulis. 

7. Pimpinan dan seluruh staf PT. Arah Cipta Guna yang telah memberikan 

kesempatan untuk melakukan penelitian dan memberikan begitu banyak 

bantuan dalam memberikan informasi dan data – data yang diperlukan 

dalam menyusun skripsi ini. 

8. Bapak Lomi yang sangat membantu penulis dalam pengerjaan karya tulis 

ini. 

9. Kedua orang tua penulis yang memberikan semangat dan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Amar, bayu, emoy, amel selaku sahabat dan teman yang selalu 

mendukung dan membantu penulis selama ini. 

11. Seluruh mahasiswa jurusan Akuntansi dan Manajemen program ekstensi 

angkatan 2009. Semoga kita semua sukses di masa mendatang. 

12. Serta semua pihak yang telah berkenan membantu penulis selama ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kritik dan 

sarannya. 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



iii 
 

Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan akhirnya 

dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis berharap 

semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan 

pikiran bagi yang membacanya. 

 

Jakarta, 25 Oktober 2011 

 

 

Penulis, 

Ariadi Widyanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



iv 
 

ABSTRACT 

 

This research focuses on determining the classification of Ratio Total 

Benchmarking KLU (Industrial Classification) 70101. KLU 70101 is engaged in the 

real estate sector. This research aims to determine and to analyze the classification 

determination of Ratio Total Benchmarking KLU 70101 for fiscal year 2005 to 2007. 

This research uses descriptive quantitative research methods. Quantitative 

description method is used to illustrate the social circumstances without seeking the 

correlation that exist (Burhan Bungin: 2005). This research uses secondary data, 

which get information from another party. Collection data in this research uses 

library research. The author got  data from Taxation General Directorate, books, 

scientific journals, magazines, and internet. 

The result of this research indicate that the determination of the 

classification of Ratio Total Benchmarking is according to the instructions listed in 

SE-96/PJ/2009. In fact the benchmark are too high for tax payers. Most of them are 

classified into the lower performerce which identified who do not obey the material 

compliance. 

 

Keywords: benchmarking, industrial classification, tax compliance 

 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



v 
 

LEMBAR PENYATAAN KARYA SENDIRI 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama  : Ariadi Widyanto 

NIM  : 20093712007 

Jurusan : Akuntansi 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini 

merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata kemudian hari 

penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang 

lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima 

sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE IBS.  

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.  

 

 

        Penulis, 

 

  

 

(Ariadi Widyanto) 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



vi 
 

DAFTAR ISI 

  

 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 

KATA PENGANTAR………………………………………….………………….i 

ABSTRACT………………………………………………………………………..iv 

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI……………………………….v 

DAFTAR ISI…………………………………………………………..………….vi 

DAFTAR TABEL………………………………………………….….…………..x 

DAFTAR GAMBAR………………………………………………….………….xi 

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………….……………..xii 

BAB I PENDAHULUAN 

 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH……………………….…………..…1 

 1.2. PERUMUSAN MASALAH……………………………….….………….3 

 1.3. PEMBATASAN MASALAH…………………………….….……...……3 

 1.4. TUJUAN PENELITIAN……………………………………....…………4 

 1.5. MANFAAT PENELITIAN…………………………...…….……………4 

 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN……………………………….………….5 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



vii 
 

BAB II LANDASAN TEORITIS 

 2.1. TINJAUAN PUSTAKA…………………………………….….…………7 

  2.1.1. PENGERTIAN PERPAJAKAN……………...….…..….………….7 

   2.1.1.1. SEJARAH PERPAJAKAN………………..….….………….7 

   2.1.1.2. DEFINISI PAJAK…………………………..….……..……..8 

   2.1.1.3. CIRI – CIRI PAJAK…………………………….…………..9 

   2.1.1.4. FUNGSI PAJAK…………………………….…......……….10 

   2.1.1.5. PENGELOMPOKKAN PAJAK…………………...……….12 

   2.1.1.6. TARIF PAJAK………………………………....……..…….13 

  2.1.2. TINJAUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN……….………….14 

   2.1.2.1. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN…….….…..……14 

   2.1.2.2. ATURAN PELAKSANAAN………………..…….………..16 

   2.1.2.3. OBJEK PAJAK PENGHASILAN………………..……..…19 

   2.1.2.4. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN………………...….…..22 

   2.1.2.5. CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN.......…...23 

   2.1.2.6. TARIF PAJAK PENGHASILAN………………….….…...23 

  2.1.3. PENGERTIAN RATIO TOTAL BENCHMARKING……...…..…...24 

   2.1.3.1. DEFINISI BENCHMARKING………………………….….….24 

   2.1.3.2. KARAKTERISTIK BENCHMARKING……………….….25 

   

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



viii 
 

 2.1.3.3. TUJUAN TOTAL BENCHMARKING……….….…………26 

  2.1.3.4. PROSES DAN METODE PENETAPAN 

    BENCHMARKING............................................................... 26 

  2.1.3.5. RASIO – RASIO BENCHMARKING………….….………...30 

   2.1.3.6. HUBUNGAN ANTAR RASIO…………….…....…………38 

 2.2. KERANGKA PEMIKIRAN……………………………….…………….42 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 3.1. PEMILIHAN OBYEK PENELITIAN………………………..…………43 

 3.2. DATA YANG AKAN DIHIMPUN……………………………..………45 

 3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA……………………….…...………..45 

 3.4. TEKNIK PENGOLAHAN DATA………………………………………46 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 4.1. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN………………...………48 

 4.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN……………………….….…….49 

  4.2.1. PENYUSUNAN BENCHMARK BERDASARKAN KLU…......…49 

  4.2.2. BENCHMARKING BERDASARKAN RASIO TINGKAT 

   LABA DAN INPUT PERUSAHAAN…………………….……..50 

  4.2.3. HUBUNGAN KETERKAITAN ANTAR RASIO………….……66 

   

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



ix 
 

 4.2.4. FOKUS PADA PENILAIAN KEWAJARAN KINERJA  

   KEUANGAN DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN……….…...….70 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1. KESIMPULAN………………………………………………….………75 

 5.2. SARAN…………………………………………………….…....….……77 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



x 
 

DAFTAR TABEL 

  

 

Tabel 2.1 Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan………………………………23 

Tabel 2.2 Elemen – Elemen Data untuk Penetapan Benchmark………………….28 

Tabel 2.3 Hubungan Antar Rasio……………………………………………….39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran…………………………………..….………..…42 

Gambar 4.1 Jumlah Populasi Wajib Pajak……………………….….….…..……..48 

Gambar 4.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Sama………………………………..…….52 

Gambar 4.3 Wajib Pajak Yang Memiliki Kelengkapan Data………..………..…..53 

Gambar 4.4 Hasil Uji Rasio GPM tahun 2005……………………..….………..…54 

Gambar 4.5 Hasil Uji Rasio CTTOR tahun 2005………………..…..………..…..56 

Gambar 4.6 Hasil Uji Rasio Gaji tahun 2005………………………....……..…….57 

Gambar 4.7 Hasil Uji Rasio GPM tahun 2006………………………..…...………59 

Gambar 4.8 Hasil Uji Rasio CTTOR tahun 2006…………………......…..………60 

Gambar 4.9 Hasil Uji Rasio Gaji tahun 2006………………………..…...……….61 

Gambar 4.10 Hasil Uji Rasio GPM tahun 2007……………….………....……….63 

Gambar 4.11 Hasil Uji Rasio CTTOR tahun 2007……………………....………..64 

Gambar 4.12 Hasil Uji Rasio Gaji tahun 2007…………………….………………65 

 

 

 

 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



xii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

  

 

Lampiran I Surat Edaran No.96/PJ/2009 

Lampiran II Hasil Perhitungan Ratio Total Benchmarking tahun 2005 

Lampiran III Hasil Perhitungan Ratio Total Benchmarking tahun 2006 

Lampiran IV Hasil Perhitungan Ratio Total Benchmarking tahun 2007 

Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 34/PJ/2003 

 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Pajak adalah salah satu elemen penting dalam penerimaan pendapatan 

negara. Pajak menjadi komponen terbesar penyumbang penerimaan pendapatan 

negara. Sehingga tidak salah jika pemerintah menerapkan perhatian khusus dalam 

sektor penerimaan pajak. 

Pemerintah menerapkan berbagai upaya melalui kebijakan – kebijakan 

yang telah dibuat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Namun 

tidak semua wajib pajak baik individu maupun perusahaan yang melaksanakan 

kewajiban pajaknya secara benar. 

Salah satu tools atau alat bantu yang digunakan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak untuk mengukur kewajaran kewajiban para wajib pajak adalah dengan cara 

membuat suatu standar penilaian, dengan cara membandingkan semua wajib pajak 

yang termasuk dalam satu KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) tertentu, lalu 

membuat rata – ratanya, sehingga dapat diketahui berapa banyak wajib pajak yang 

pelaksanaan kewajiban pajaknya berada di bawah rata – rata. 

Proses pembandingan antara para wajib pajak yang berada salam satu 

KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

dinamakan dengan benchmarking. Benchmarking dapat dipadankan dengan Patok 
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Duga. Secara singkat ia dapat diartikan sebagai “process that compares your 

business activities to similar companies” (www.bhpinfosolutions.co.uk). 

Maksudnya, sebuah perusahaan akan ‘mematok’ perusahaan lain yang mereka 

anggap sebagai pesaing terberat, lalu bila dibandingkan, ‘menduga’ perusahaan 

mereka berada pada posisi apa (Tjiptono & Diana, 2003). 

Penetapan rasio total benchmarking telah diatur oleh Kantor Pusat 

Direktorat Pajak yang tertulis dalam SE – 96/PJ/2009. Dalam rangka meningkatkan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, 

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun total benchmarking. Total 

benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio – rasio yang 

terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha 

dengan rasio – rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha 

tertentu. Total benchmarking inilah yang digunakan sebagai alat bantu (supporting 

tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan 

menilai kepatuhan pembayaran perpajakannya. 

Penetapan rasio total benchmarking yang telah ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak dianggap kurang sesuai dengan realita di lapangan, hal ini dapat 

dilihat dari cukup banyaknya wacana di media massa yang menggambarkan 

keberatan para wajib pajak terhadap nilai rasio total benchmarking. Rasio Total 

Benchmarking yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak nilai rasionya dianggap 

terlalu tinggi oleh wajib pajak. 
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Berdasarkan pembahasan di atas, maka dalam penelitian ini penulis 

berminat untuk mencoba membahas  “Analisis Karakteristik Klasifikasi Rasio 

Total Benchmarking KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) 70101 Berdasarkan 

SE-96/PJ/2009 (Sektor Real Estate yang Dimiliki Sendiri atau Disewakan 

tahun 2005-2007)” 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan suatu permasalahan, adapun 

permasalahan tersebut yaitu : 

“Bagaimana karakteristik klasifikasi Rasio Total Benchmarking yang telah 

ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak ?” 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini, karena terdapat banyaknya rasio yang termasuk 

dalam Ratio Total Benchmarking maka penulis membatasinya dengan hanya 

menganalisis 3 rasio. Rasio yang dianalisis oleh penulis yaitu rasio GPM (Gross 

Profit Margin), rasio CTTOR (Corporate Tax to Turn Over Ratio), dan yang 

terakhir adalah rasio gaji. Rasio – rasio tersebut dihitung dari tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2007. Ketiga rasio dipilih karena kelengkapan data. 
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1.4. TUJUAN PENELITIAN  

Dari uraian di atas, penulis merumuskan suatu tujuan dari penelitian ini, 

tujuannya adalah : 

“Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik klasifikasi Rasio Total 

Benchmarking yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.” 

 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini dibuat dengan maksud dapat berguna dan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

a. Penulis  

Penelitian ini sebagai sarana melatih kemampuan penulis dalam menganalisa 

suatu masalah yang dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di 

bidang ekonomi. 

b. Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan ilmu 

pengetahuan di bidang ekonomi bagi civitas akademis pada STIE Indonesia 

Banking School. 

c. Institusi Pajak 

Dari hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman 

dan pembanding dengan kondisi SPT Tahunan yang dilaporkan oleh Wajib 
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Pajak, serta membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang menyangkut 

kepatuhan materialnya. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN 

  Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai uraian 

yang disajikan, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi 

menjadi lima bab dimana setiap bab terdiri dari sub bab yang secara lengkap 

disajikan sebagai berikut : 

Bab I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembahasan masalah, perumusan masalah, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan yang menguraikan isi bab demi 

bab secara garis besar. 

Bab II LANDASAN TEORITIS 

 Pada bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar teori untuk membahas topik yang diangkat oleh penulis, 

selain itu dalam bab ini dicantumkan juga kerangka pemikiran. 

Bab III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini merupakan bab yang berisi tentang cara pemilihan obyek 

penelitian, data yang akan dihimpun, teknik pengumpulan data, dan 

teknik pengolahan data. 
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Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, 

pembahasan hasil penelitian, kesesuaian dengan landasan teori, 

argumentasi penelitian. 

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, ringkasan dari bab 

– bab terdahulu, jawaban atas perumusan masalah dan saran yang 

diberikan oleh penulis. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

  

2.1.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1. PENGERTIAN PAJAK 

2.1.1.1. SEJARAH PERPAJAKAN 

Pajak sebenarnya sudah ada dari jaman dahulu kala. Masyakarat di jaman 

dahulu kala menggunakan pajak sebagai sumber dana untuk membiayai 

peperangan, karena di jaman dahulu banyak peperangan – peperangan yang 

dilakukan oleh manusia guna memperoleh wilayah kekuasaan. Seperti contohnya di 

negara Mesir, penarikan pajak sudah dilakukan sejak zaman Fir’aun, pada saat itu 

nama penarik pajak disebut dengan Scribe. Sedangkan di negara Yunani, 

pemungutan disebut dengan Eisphora yaitu pajak yang dikenakan guna membiayai 

suatu peperangan. Di negara Romawi, ada yang namanya Portoria yaitu 

pemungutan pajak yang berhuubungan dengan bea masuk barang ekspor dan impor. 

Di negara Inggris pada saat abad pertengahan, terjadi perang yang berlangsung 

selama 100 tahun dengan Perancis yang berakhir sekitar tahun 1453 M. Pada saat 

itu mulai dikenal sistem pajak yang dikenakan atas dasar penghasilan, pajak 

kekayaan, kantor dan pajak seorang pendeta. Pada saat itu pajak tanah juga mulai 

muncul atas kepemilikan tanah dan bangunan. Namun negara yang menjadi pelopor 

pajak di era modern adalah negara Amerika Serikat. Sejarah pajak di Amerika 
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Serikat berlangsung sangat panjang. Saat itu rakyat Amerika Serikat sudah 

dikenakan pajak atas penghasilan mereka, yakni sekitar tahun 1812 M. Pajak ini 

menggunakan tarif progresif, yaitu 0,08% untuk penghasilan diatas 60 pound dan 

10% untuk penghasilan diatas 200 pound. 

Perkembangan pajak di Indonesia baru dimulai sejak diberlakukannya 

huistaks yaitu pada tahun 1816. Huistaks adalah pajak yang dikenakan bagi suatu 

warga negara yang mendiami suatu wilayah/tempat tertentu di atas bumi. Seperti 

sewa tanah, bangunan atau yang sekarang dikenal dengan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). Tapi pada saat itu kita harus menyetornya ke pemerintahan 

Belanda. Selanjutnya pada tahun 1920 ada Ordonantie op de Herziene 

Inkomstenbelasting atau disebut juga dengan pajak penghasilan. Sedangkan di 

tahun 1925 ada Ordonantie op de Vennootschapbelasting atau Pajak Perseroan atau 

yang sekarang dikenal dengan nama PPh Badan. 

2.1.1.2. DEFINISI PAJAK 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di bidang perpajakan dan undang – 

undang pajak dapat didefinisikan sebagai berikut: 

a. Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pajak didefinisikan sebagai: 

“Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  
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b. Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H (Siti Resmi, 2007) pajak 

didefinisikan sebagai:  

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang - 

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.”  

c. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani (Safri Nurmantu, 2005) pajak 

didefnisikan sebagai:  

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan dengan tidak 

mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas 

negara untuk menjalankan pemerintahan.” 

2.1.1.3. CIRI – CIRI PAJAK 

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian 

secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor 

pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat 

dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian 

pajak antara lain sebagai berikut: 

 Pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang. Asas ini sesuai dengan 

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan 
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pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam 

Undang - Undang." 

 Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang 

dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar 

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya 

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 

 Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum 

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin 

maupun pembangunan. 

 Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila 

wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan 

sanksi sesuai peraturan perundang - undangan. 

 Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas 

Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi 

dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). 

2.1.1.4. FUNGSI PAJAK 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan 

sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk 
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pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai 

beberapa fungsi, yaitu: 

1. Fungsi anggaran (budgetair) : Sebagai sumber pendapatan negara, pajak 

berfungsi untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran negara. Untuk 

menjalankan tugas - tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, 

negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. 

Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, 

belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan 

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan 

dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun 

ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang 

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) : Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan 

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka 

menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, 

diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka 

melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang 

tinggi untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas : Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga 

inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 
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mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan 

pajak yang efektif dan efisien. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan : Pajak yang sudah dipungut oleh negara 

akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga 

untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, 

yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 

2.1.1.5. PENGELOMPOKKAN PAJAK 

Dilihat dari segi lembaga pemungut pajaknya, maka pajak dikelompokkan 

menjadi 2 jenis yaitu: 

1. Pajak Negara 

 Pajak Penghasilan 

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. 

 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah 

terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. 

 Pajak Bumi dan Bangunan 

Diatur dalam UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 12 Tahun 

1994. 
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 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Diatur dalam UU No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan yang diubah oleh Undang-Undang No. 

20 Tahun 2000. 

 Bea Materai 

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 

2. Pajak Daerah 

 Pajak Kendaraan bermotor 

 Pajak radio 

 Pajak reklame 

2.1.1.6. TARIF PAJAK 

Dalam menentukan kewajiban perpajakan yang harus dibayar Wajib 

Pajak, maka ditetapkan Tarif Pajak yang telah ditentukan oleh Undang – Undang. 

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh Undang – Undang 

Perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Pada dasarnya tarif 

pajak dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu: 

1. Tarif Sebanding/Proporsional: yaitu tarif berupa persentase yang tetap, 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya 

pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai 

pajak. 
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2. Tarif Tetap: yaitu tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap 

berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang 

terutang tetap. 

3. Tarif Progresif: yaitu persentase yang digunakan semakin besar bila 

jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

4. Tarif Pajak Degresif: yaitu persentase tarif yang digunakan semakin 

kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.   

 

2.1.2. TINJAUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN 

2.1.2.1. PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN 

Pajak penghasilan memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

1. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subjektif (Muhammad Rusjdi, 2007). 

Pajak Penghasilan (PPh) tergolong sebagai Pajak Subjektif yaitu 

pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi Wajib Pajak sebagai faktor 

utama dalam pengenaan pajak. Keadaan pribadi Wajib Pajak, yang 

tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya, 

ikut mempertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam 

menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan 

kepadanya. 

Penentuan daya pikul seseorang sangat subjektif sifatnya karena 

daya pikul dapat ditentukan dengan berbagai ukuran, jumlah penghasilan, 
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kekayaan Wajib Pajak, jumlah tanggungan keluarga adalah contoh unsur 

penentu dalam mengukur daya pikul. 

2. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung (Muhammad Rusjdi, 2007). 

Pajak Penghasilan termasuk dalam kategori Pajak Langsung karena 

mengandung 3 unsur pajak yaitu: 

a) Penanggungjawab Pajak (Wajib Pajak), yaitu orang yang 

secara hukum (Yuridis Formal) harus membayar pajak. 

b) Penanggung Pajak, adalah orang yang membayar pajak 

(dalam arti ekonomis). 

c) Pemikul Pajak (destinataris), yaitu orang yang dimaksud 

oleh ketentuan harus memikul pajak. 

Sebuah Badan, dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya 

bertindak sebagai : 

a) Penanggung Pajak (harus memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak – NPWP). 

b) Pembayar Pajak, pada setiap masa pajak melakukan 

pembayaran PPh. 

c) Destinataris, sebagai yang dituju oleh Undang – Undang 

untuk memikul beban pajak. 

3. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara (Muhammad 

Rusjdi, 2007). 
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Menurut Undang – Undang Dasar 1945 pasal 23A ditentukan 

bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 

negara diatur dengan Undang – Undang”. Dalam pemungutan pajak yang 

berdasarkan Undang – Undang, dan adapula yang berdasarkan Peraturan 

Daerah. Pajak yang dipungut dengan Undang – Undang yang penerimaan 

pajaknya merupakan sumber penerimaan bagi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) biasanya disebut juga sebagai Pajak Pusat, Pajak 

Umum atau Pajak Negara. Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan 

Daerah yang merupakan sumber pembiayaan yang dimasukkan kedalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebut juga Pajak 

Daerah. Dalam pengelompokkan ini, Pajak Penghasilan yang dipungut 

berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983, yang merupakan 

sumber penerimaan yang tercantum dalam APBN, termasuk dalam 

pengertian Pajak Pusat atau Pajak Negara. 

2.1.2.2. ATURAN PELAKSANAAN 

Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

memberikan beberapa wewenang kepada pemerintah atau organ pemerintahan 

lainnya. Wewenang yang langsung ditunjuk oleh Undang – Undang dalam 

pelaksanaannya dapat berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan 

ataupun Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Wewenang itu diperlukan untuk 

pelaksanaan aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. 
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Direktur Jenderal Pajak 

Hal – hal yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Undang – 

Undang yaitu : 

a) Menentukan tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan (Psl 

2/6). 

b) Menetapkan besarnya biaya administrasi kantor pusat yang dapat 

dibebankan sebagai biaya Bentuk Usaha Tetap (Psl 5/3/a). 

c) Mengatur pelaksanaan penghapusan piutang yang nyata – nyata tidak dapat 

ditagih (Psl 6/1/h). 

d) Menetapkan dasar pengalihan bantuan, sumbangan termasuk zakat dan 

hibah sama dengan nilai buku (Psl 10/4/a). 

e) Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyusutan 

mulai pada harta tersebut digunakan atau pada tahun harta mulai 

menghasilkan (Psl 11/4). 

f) Memberikan persetujuan memperhitungkan beban kerugian nilai buku 

aktiva tetap pada pada masa kemudian ketika penggantian asuransi dapat 

ditetapkan (Psl 11/9). 

g) Membuat, menyempurnakan terus menerus dan menerbitkan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto (Psl 14/1). 

h) Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta 

menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan 
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Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa (Psl 

18/3). 

i) Melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerjasama dengan pihak 

otoritas negara lain untuk menentukan harga transaksi berhubungan 

istimewa (Psl 16/3a). 

j) Menetapkan petunjuk mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan lain (Psl 21/8). 

k) Menetapkan besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain selain 

jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 untuk dasar pemotongan Pasal 23 

(Psl 23/2). 

l) Menunjuk orang pribadi atau perseorangan sebagai Wajib Pajak dalam 

negeri untuk memotong pajak atas penghasilan yang diberikan sebagaimana 

dimaksud dengan Pasal 23 (Psl 23/3). 

m) Menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak 

berjalan dalam hal – hal tertentu (Psl 25/6). 

Dalam pelaksanaan tugas sehari – hari sebagian wewenang Direktur Jenderal Pajak 

dilimpahkan kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak baik pada 

tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah maupun pada tingkat Unit Kantor – Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak yang lebih rendah. 
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2.1.2.3. OBJEK PAJAK PENGHASILAN 

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang No.36 tahun 2008 yang 

menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, termasuk: 

a) Penggantian atau 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 ditentukan lain dalam Undang – Undang ini; 

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 

c) Laba usaha; 

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham 

atau penyertaan 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, pengambilalihan usaha, atau 

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, 

bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat 

dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial 

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 di antara pihak – pihak yang 

bersangkutan, dan; 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian 

atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam 

pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan 

pertambangan; 

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; 

f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang; 
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g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi; 

h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; 

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; 

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 

l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; 

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; 

n) Premi asuransi; 

o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas; 

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dan penghasilan yang 

belum dikenakan pajak; 

q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; 

r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang 

yang mengatur ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan; 

s) Surplus Bank Indonesia. 
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2.1.2.4. SUBJEK PAJAK PENGHASILAN 

Menurut Undang - Undang no.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, 

subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut: 

1. Subyek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di 

Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus 

delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang 

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat 

untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

2. Subyek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang 

yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, 

maka pendapatan itu dikenakan pajak. 

3. Subyek pajak badan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi 

kriteria:  

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah; dan 

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; 

dan 
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4. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di indonesia tidak lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak 

didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di 

Indonesia. 

2.1.2.5. CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN 

Untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan setahun dihitung dengan cara 

mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam 

Undang – Undang No.17 tahun 2000 pasal 17 untuk menghitung Pajak Penghasilan 

dapat digunakan rumus yaitu: 

           Tabel 2.1 : Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan 

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan) 

= Penghasilan Bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17 

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif pasal 17 

 

2.1.2.6. TARIF PAJAK PENGHASILAN 

Menurut Undang – Undang No.36 tahun 2008. Tarif pajak yang 

diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), tarif tersebut 

menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



24 
 

 
 

2.1.3. PENGERTIAN RATIO TOTAL BENCHMARKING BERDASARKAN SE-

96/PJ/2009 

2.1.3.1. DEFINISI BENCHMARKING 

Benchmarking merupakan suatu proses yang telah secara umum 

diterapkan dalam dunia usaha. Benchmarking dalam dunia bisnis merupakan suatu 

proses sistematik dalam membandingkan produk, jasa atau praktik suatu organisasi 

terhadap kompetitor atau pemimpin industri untuk menentukan apa yang harus 

dilakukan dalam mencapai tingkat kinerja tertinggi. Dalam melakukan 

benchmarking, suatu organisasi membandingkan nilai – nilai tertentu (dari dalam 

organisasi) dengan suatu titik referensi atau standar keunggulan yang sebanding. 

Dengan melakukan pembandingan tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi 

dan kemudian menentukan langkah yang sistematik dan terarah untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. 

Model di atas diadopsi pula oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka 

melaksanakan fungsinya memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap wajib 

pajak. Dengan berasumsi bahwa wajib pajak dengan karakteristik yang sama akan 

cenderung memiliki perilaku bisnis yang sama, kondisi keuangan dan perpajakan 

masing – masing wajib pajak dapat dibandingkan dengan suatu benchmark yang 

mewakili karakteristik wajib pajak yang bersangkutan. Dengan melakukan 

pembandingan tersebut, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat secara 

sistematis mendeteksi wajib pajak dengan resiko ketidakpatuhan yang tinggi, untuk 

kemudian dapat dilakukan tindak lanjut yang sesuai. 
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Benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak disusun 

dalam suatu konsep yang disebut Total Benchmarking. Berdasarkan SE-96/PJ/2009 

Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio – rasio 

yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan 

usaha dengan rasio – rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha 

tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran 

kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 

2.1.3.2. KARAKTERISTIK BENCHMARKING 

Berdasarkan definisi di atas, maka karakteristik dari rasio total 

benchmarking adalah : 

 Benchmark disusun berdasarkan kelompok usaha atau lebih 

dikenal dengan istilah KLU (Klasifikasi Kelompok Usaha) 

 Benchmarking dilakukan atas rasio – rasio yang berkaitan dengan 

tingkat laba dan input – input perusahaan. 

 Hubungan keterkaitan antar rasio – rasio diperhatikan. 

 Berfokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada 

benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melakukan 

kewajiban pajaknya dengan benar. Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat 

menentukan apakah wajib pajak tersebut benar – benar tidak patuh atau terdapat 
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faktor – faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja yang berbeda 

dengan benchmark. Total Benchmarking bukan merupakan suatu proses 

enforcement dimana wajib pajak diharuskan untuk mengikuti standar yang 

ditetapkan, melainkan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan 

oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan 

perpajakannya. 

2.1.3.3. TUJUAN TOTAL BENCHMARKING 

Penetapan rasio total benchmarking yang dilakukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Menjadi pedoman dan sebagai pembanding dengan kondisi SPT 

Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak. 

2. Membantu pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, terutama 

menyangkut kepatuhan materialnya. 

Adapun manfaat dari penetapan rasio total benchmarking adalah sebagai : 

1. Supporting tools bagi program intensifikasi / penggalian potensi 

pajak. 

2. Sebagai alat bantu dalam penghitungan tax gap. 

2.1.3.4. PROSES DAN METODE PENETAPAN BENCHMARK 

Total Benchmarking merupakan salah satu dari langkah strategis yang 

berkaitan dengan upaya penggalian potensi penerimaan pajak untuk mengamankan 
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penerimaan pajak tahun 2009 dan tahun – tahun selanjutnya. Program ini 

merupakan bagian dari program penggalian potensi pajak melalui program 

mapping, profiling, benchmarking, pertukaran data dan perekaman. Pelaksanaan 

program tersebut secara teknis dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal 

Pajak No. KEP-71/PJ/2009 tentang Pembentukan Tim Pembakuan Disain dan 

Sistem Aplikasi Mapping, Profiling, Benchmarking, Perekaman, dan Pertukaran 

Data Perpajakan. 

Penetapan rasio – rasio benchmark secara teknis dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Nilai rasio – rasio benchmark ditetapkan untuk masing – masing 

kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan 

Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha dimaksud 

adalah KLU sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 

KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 februari 2003. 

2. Penetapan rasio – rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha 

dilakukan secara bertahap oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

3. Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 

sd. 2007. 

4. Sumber data yng digunakan dalam tahap awal pembentukan 

benchmark adalah data internal dalam sistem informasi perpajakan 

DJP, yang terdiri dari : 
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a. Elemen – elemen Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 

Badan. 

b. Elemen – elemen Surat Pemberitahuan Masa PPN. 

c. Elemen – elemen transkrip Laporan Keuangan. 

Penghitungan semua rasio selain PPN menggunakan elemen data 

hasil perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. Data 

Penjualan, HPP, Laba bersih dari operasi, Laba Sebelum Pajak diambil 

dari formulir 1771 Lampiran I, sedangkan data PPh terutang diambil dari 

hasil perekaman induk formulir 1771. Data – data gaji, sewa, bunga, 

penyusutan, dan biaya – biaya lain diambil dari perekaman formulir 1771 

Lampiran II. Apabila data perekaman formulir 1771 Lampiran II tidak 

lengkap, maka data tersebut dilengkapi dengan menggunakan data 

perekaman transkip Laporan Keuangan. Data Pajak Masukan diperoleh 

dari perekaman SPT PPN baik formulir 1195 maupun 1107. 

Elemen – elemen data yang diperlukan untuk penghitungan rasio 

tersebut dijabarkan dalam Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 : Elemen – Elemen Data untuk Penetapan Benchmark 

Uraian Nama Elemen SPT Sumber 

Penjualan Peredaran Usaha Form 1771-I no 1a 
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Tabel 2.2 : Elemen – Elemen Data untuk Penetapan Benchmark (lanjutan) 

Harga Pokok 
Penjualan 

Harga Pokok Penjualan Form 1771-I no 1b 

Laba bersih dari 
operasi 

Penghasilan netto dari 
Usaha 

Form 1771-I no 1d 

Laba bersih sebelum 
pajak 

Jumlah penghasilan netto 
komersial 

Form 1771-I no 3 

PPh Terutang PPh terutang Form 1771-I no 4 

Biaya gaji Gaji, upah, bonus, 
gratifikasi, honor, THR, dsb 

Form 1771-II no 2 kol 3+4 

Beban bunga Biaya bunga pinjaman Form 1771-II no 6 kol 3+4 

Beban sewa Biaya sewa + biaya royalti Form 1771-II no 5 kol 3+4 
+ 
Form 1771-II no 9 kol 3+4 

Penyusutan dan 
amortisasi 

Biaya penyusutan dan 
amortisasi 

Form 1771-II no 4 kol 3+4 

Penghasilan dari luar 
usaha 

Penghasilan dari luar usaha Form 1771-I no 1e 

Biaya dari luar usaha Biaya dari luar usaha Form 1771-I no 1f 

Biaya lain 
 
 

Biaya transportasi 
Biaya sehubungan dengan 
jasa 

Form 1771-II no 3 kol 3+4 
Form 1771-II no 7 kol 3+4 
 

 
 
 

Biaya piutang tak tertagih 
Biaya pemasaran/promosi 
Biaya lainnya 

Form 1771-II no 8 kol 3+4 
Form 1771-II no 10 kol 3+4 
Form 1771-II no 11 kol 3+4 

Pajak Masukan Pajak Masukan Form 1195 D.1.6 (2005-
2006); Form 1107 B no 1C 
atau 2C (2007) masa Jan-
Des 

Sumber : SE – 96/PJ/2009 
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5. Beberapa wajib pajak dipilih sebagai sampel dari populasi masing – 

masing kelompok usaha. pemilihan dilakukan secara judgemental 

dengan mempertimbangkan sampel tersebut harus memiliki rasio – 

rasio yang dianggap baik dan wajar dalam kelompok usahanya. 

6. Penentuan nilai rasio benchmark dilakukan dengan menghitung rata – 

rata rasio – rasio keuangan perusahaan – perusahaan yang diambil 

sebagai sampel, dengan menggunakan metode penghitungan rata – rata 

tertimbang (weighted average). 

2.1.3.5. RASIO – RASIO BENCHMARK 

Rasio – rasio yang digunakan dalam total benchmarking meliputi 14 rasio 

yang terdiri dari rasio – rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio 

PPN dan rasio aktivitas luar usaha. Pemilihan 14 rasio tersebut didasarkan pada 

pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan 

gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu 

periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban wajib 

pajak. Rasio – rasio tersebut meliputi (menurut SE – 96/PJ/2009) : 

1. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba 

kotor terhadap Penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut: 
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Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. 

Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan 

perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos 

untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual. 

2. Operating Profit Margin (OPM) 

Operating Profit Margin (OPM) merupakan perbandingan antara laba 

bersih dari operasi terhadap Penjualan. Nilai OPM dihitung  sebagai 

berikut: 

 

 

Laba bersih dari operasi adalah selisih antara penjualan dengan nilai 

total biaya perusahaan untuk kegiatan operasional. Laba bersih dari 

operasi pada umumnya diperoleh dengan mengurangi nilai penjualan 

dengan harga pokok penjualan, beban umum dan beban administrasi. 

Laba bersih dari operasi menunjukkan nilai laba bersih perusahaan 

yang diperoleh semata – mata dari kegiatan operasional perusahaan. 

GPM = Laba Kotor x 100% 
             Penjualan 
 
                                 Atau 
 
        =  Penjualan – Harga Pokok Penjualan x 100% 
                               Penjualan                                              

OPM = Laba bersih dari operasi x 100% 
Penjualan 
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Nilai OPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan 

perusahaan masih tersisa setelah digunakan untuk menutup seluruh 

biaya operasional perusahaan. Makin besar nilai OPM menunjukkan 

bahwa perusahaan makin efisien dalam memanfaatkan biaya – biaya 

yang dikeluarkannya untuk menghasilkan penjualan. 

3. Pretax Profit Margin (PPM) 

Pretax Profit Margin (PPM) merupakan perbandingan antara laba 

bersih sebelum pajak terhadap Penjualan. Nilai PPM dihitung sebagai 

berikut: 

PPM = Laba bersih sebelum pajak x 100% 
                   Penjualan 

 

Laba bersih sebelum pajak adalah laba bersih yang diperoleh 

perusahaan baik dari kegiatan operasionalnya maupun dari 

penghasilan lainnya, sebelum memperhitungkan Pajak Penghasilan 

yang terutang. Laba bersih sebelum pajak dapat diperoleh dari 

menambahkan Laba Bersih dari Operasi dengan Penghasilan dari Luar 

Usaha, dikurangi dengan Biaya dari Luar Usaha. 

Nilai PPM menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan relatif 

terhadap nilai penjualan. Makin besar PPM menunjukkan makin 

tingginya tingkat laba bersih yang dihasilkan baik dari kegiatan 

operasional maupun dari kegiatan lainnya. 
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4. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) 

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio Pajak 

Penghasilan terutang terhadap Penjualan. Nilai CCTOR dihitung 

sebagai berikut: 

CTTOR = PPh terutang x 100% 
    Penjualan 

 

Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu 

tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil 

penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak 

Penghasilan. 

5. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan perbandingan antara laba bersih 

setelah pajak terhadap Penjualan. Nilai NPM dihitung sebagai berikut: 

 

NPM = Laba bersih setelah pajak x 100% 
Penjualan 

 

Laba bersih setelah pajak adalah laba bersih perusahaan setelah 

memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang menurut ketentuan 

perundang – undangan yang berlaku. Nilai NPM menunjukkan 

besarnya Laba Bersih yang dihasilkan perusahaan setelah 
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memperhitungkan PPh yang terutang. Makin besar NPM menunjukkan 

makin tingginya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bagi pemilik (pemegang saham). 

6. Dividend Payout Ratio (DPR) 

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan rasio nilai pembayaran 

dividen terhadap laba bersih. Nilai DPR dihitung sebagai berikut: 

DPR = Pembayaran dividen tunai  x 100% 
              Laba bersih setelah pajak 

 

Nilai DPR menunjukkan seberapa besar proporsi laba bersih yang 

dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. 

7. Rasio PPN (pn) 

Rasio PPN merupakan rasio total pajak masukan yang dikreditkan 

oleh Pengusaha Kena Pajak dalam satu tahun pajak terhadap 

Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari 

transaksi antar cabang. Nilai Rasio PPN dihitung sebagai berikut: 

pn = Jumlah pajak masukan januari – desember x 100% 
Penjualan 

 

Rasio Input 

Biaya – biaya yang digunakan dalam menghitung rasio – rasio input yaitu 

biaya gaji, upah dan tunjangan, biaya bunga, biaya sewa dan royalti, biaya 
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penyusutan dan amortisasi dan biaya – biaya lain meliputi biaya – biaya 

baik yang termasuk dalam komponen Harga Pokok Penjualan maupun 

biaya – biaya yang termasuk dalam Beban Usaha Lain, misalnya dalam 

komponen Beban Umum, Beban Penjualan, dan/atau Beban Administrasi. 

Biaya – biaya yang merupakan komponen Beban Luar Usaha/Beban Lain-

lain, atau biaya yang dikapitalisasi tidak termasuk dalam penghitungan 

Rasio Gaji/Penjualan, Rasio Bunga/Penjualan, Rasio Sewa/Penjualan atau 

Rasio Penyusutan/Penjualan. Contohnya, biaya bunga yang dibebankan 

dalam Biaya Luar Usaha merupakan bagian dari rasio Biaya Luar 

Usaha/Penjualan (bl), bukan merupakan bagian dari Rasio 

Bungan/Penjualan. 

8. Rasio Gaji/Penjualan (g) 

Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah 

dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu 

tahun terhadap Penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai 

berikut: 

g = Jumlah biaya gaji x 100% 
             Penjualan 

 

Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang 

digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti seperti gaji, 

upah, tunjangan dan/atau pembayaran lainnya yang berhubungan 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



36 
 

 
 

dengan penggunaan tenaga kerja. Makin tinggi nilai g menunjukkan 

bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih 

tinggi. Sebagai contoh, perusahaan dengan nilai g yang tinggi dapat 

berarti bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

mengandalkan keahlian pekerjanya, misalnya perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa profesional. 

9. Rasio Bunga/Penjualan (b) 

Rasio Bunga/Penjualan merupakan rasio antara total beban bunga 

terhadap Penjualan, tidak termasuk bunga yang dibebankan sebagai 

biaya di luar usaha (other expense). Nilai Rasio Bunga/Penjualan 

dihitung sebagai berikut: 

b = Jumlah beban bunga x 100% 
                Penjualan 

 

10. Rasio Sewa/Penjualan (s) 

Rasio Sewa/Penjualan merupakan rasio antara total beban sewa dan 

royalti terhadap Penjualan. Nilai Rasio Sewa/Penjualan dihitung 

sebagai berikut: 

s = Jumlah beban sewa x 100% 
               Penjualan 
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11. Rasio Penyusutan/Penjualan (py) 

Rasio Penyusutan/Penjualan merupakan rasio antara total beban 

penyusutan dan amortisasi terhadap Penjualan. Nilai Rasio 

Penyusutan/Penjualan dihitung sebagai berikut: 

py = Jumlah beban penyusutan x 100% 
                     Penjualan 

 

12. Rasio Input Lainnya/Penjualan (x) 

Rasio input lainnya merupakan rasio antara total biaya – biaya yang 

dibebankan dalam suatu tahun buku selain beban gaji/upah, sewa, 

bunga, penyusutan, dan beban luar usaha terhadap Penjualan. Nilai 

Rasio Input lainnya/Penjualan dihitung sebagai berikut: 

x = Jumlah beban – beban lain x 100% 
Penjualan 

 

 

Rasio aktivitas luar usaha 

13. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan (pl) 

Rasio Penghasilan Luar Usaha.Penjualan merupakan rasio antara total 

penghasilan dari luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio 

Penghasilan Luar Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut: 

pl = Penghasilan dari luar usaha x 100% 
Penjualan 
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14. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan (bl) 

Rasio Biaya dari luar usaha/Penjualan merupakan rasio antara total 

biaya luar usaha terhadap Penjualan. Nilai Rasio Biaya Luar 

Usaha/Penjualan dihitung sebagai berikut: 

bl = Beban luar usaha x 100% 
              Penjualan 

 

2.1.3.6. HUBUNGAN ANTAR RASIO 

Pada dasarnya, nilai output yang dihasilkan oleh suatu perusahaa 

merupakan jumlah total input yang digunakan ditambah dengan sejumlah 

keuntungan yang diharapkan oleh pengusaha yang bersangkutan. Apabila 

dirumuskan dalam suatu persamaan, maka: 

 Input Antara + Input Primer + Margin Perdagangan = Output 

Input antara adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa 

yang digunakan habis dalam proses produksi. Input antara dalam suatu perusahaan 

dapat berupa penggunaan bahan baik bahan baku maupun bahan pembantu, 

konsumsi energi, pemakaian barang – barang lain, sewa gedung, sewa mesin dan 

peralatan, pemanfaatan jasa – jasa serta input – input Antara lainnya. 

Input primer adalah input atau biaya yang timbul sebagai akibat dari 

pemakaian faktor produksi (tenaga kerja dan kapital) dalam suatu kegiatan 

ekonomi. Input primer meliputi : 
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 Gaji dan upah yang dibayarkan kepada pekerja. 

 Penyusutan barang modal. 

 Bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal pihak ketiga 

(hutang). 

Tabel 2.3 : Hubungan Antar Rasio 

Input Antara +  Input Primer +  Margin 
Perdagangan 

= Output 

Penggunaan 
bahan 
Sewa 
Penggunaan jasa-
jasa 
Lain-lain 

    Gaji dan upah 
+  Bunga 
    Penyusutan 

 
+ Laba usaha 

 
= Penjualan 

Perolehan BKP 
dan JKP 
(termasuk sewa) 
Biaya-biaya lain 
(termasuk 
pembelian non 
BKP/JKP) 

   Biaya gaji upah 
+ Biaya bunga 
   Biaya  
penyusutan 

 
+ Laba usaha 

 
= Penjualan 

Sumber : SE – 96/PJ/2009 

Penjualan perusahaan merupakan output perusahaan yang diukur dalam 

harga konsumen. Harga tersebut merupakan jumlah total input ditambah sejumlah 

laba yang diharapkan oleh pengusaha. 

Input – input Antara pada prinsipnya meliputi pemakaian Barang Kena 

Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan/atau pemakaian barang dan jasa yang 

bukan BKP atau JKP. Dengan demikian, input antara yang merupakan BKP atau 
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JKP dapat diukur dengan menggunakan nilai perolehan BKP atau JKP tersebut, 

dimana: 

 Nilai perolehan BKP atau JKP = 10 x Pajak Masukan 

Input Primer berupa penyusutan merupakan biaya atas modal berupa 

aktiva tetap. Namun demikian atas perolehan aktiva tetap tersebut juga terukur 

dalam nilai perolehan BKP atau JKP diatas. 

Apabila keseluruhan input dan output suatu perusahaan diukur dalam 

bentuk rasio terhadap nilai penjualan, hubungan antar rasio dapat dirumuskan 

dalam suatu persamaan sebagai berikut (menurut SE – 96/PJ/2009) : 

 10pn + g + b + OPM + x = 100%....................................( I ) 

Dimana: 

 OPM = Operating Profit Margin 

 Pn  = Rasio PPN (Pajak Masukan/Penjualan) 

 g   = Rasio Gaji/Penjualan 

 b   = Rasio Bunga/Penjualan 

 x   = Rasio input lainnya 

Dengan asumsi bahwa: 

 biaya sewa dan pembelian barang modal sudah dikenakan PPN, 

sehingga rasio Sewa/Penjualan dan Penyusutan/Penjualan tidak 

dimasukkan dalam persamaan. 
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 Semua barang yang dibeli atau diproduksi terjual pada periode 

akuntansi yang sama (tidak ada persediaan). 

Karena OPM = PPM – (pl – bl), maka didapat persamaan kedua (menurut 

SE – 96/PJ/2009): 

 10pn + g + b + x + PPM – (pl – bl) = 100%......................( II ) 

Dimana: 

 PPM = pretax profit margin 

 pl   = Rasio penghasilan luar usaha 

 bl   = Rasio luar biaya usaha 

Karena PPM – CTTOR = NPM, maka didapat pula persamaan ketiga 

(menurut SE – 96/PJ/2009): 

 10pn + g + b + x + NPM – (pl – bl) + CTTOR = 100%.....( III ) 

Dimana: 

 NPM = net profit margin 

 CTTOR = corporate tax to turnover ratio 
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2.2. KERANGKA PEMIKIRAN 

Penelitian yang dibuat oleh penulis secara singkat dapat digambarkan 

melalui kerangka pemikiran seperti gambar dibawah ini : 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  PEMILIHAN OBYEK PENELITIAN 

Dalam penelitian ini penulis memiliki obyek penelitian. Obyek penelitian 

yang dipilih yaitu jumlah populasi wajib pajak yang termasuk dalam Klasifikasi 

Lapangan Usaha (KLU) 70101. KLU 70101 yaitu wajib pajak yang bergerak di 

sektor real estate yang dimiliki atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, 

penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri 

maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bukan 

tempat tinggal (KEP-34/PJ/2003). KLU 70101 dipilih oleh penulis karena jumlah 

populasi wajib pajaknya yang dinilai cukup karena jumlah populasinya mencapai  

kurang lebih berjumlah sekitar 2500 wajib pajak. Selain itu KLU 70101 sudah 

dilakukan penetapan ratio total benchmarking yang tertuang dalam SE-96/PJ/2009. 

Dari total 2500 wajib pajak penulis menggunakan purposive sampling atau 

pengambilan sampling menurut tujuan. Sesuai dengan namanya, sampel diambil 

dengan maksud atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel 

karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki 

informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Adapun sampel yang ditetapkan 

memiliki kriteria sebagai berikut: 
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 Wajib pajak yang dijadikan sampel selalu masuk dalam populasi 

wajip pajak selama 3 tahun yaitu dari 2005 sampai tahun 2007 

 Wajib pajak yang dijadikan sampel memiliki kelengkapan data 

yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu kelengkapan data rasio GPM, 

rasio CTTOR, dan rasio gaji. 

Metodologi yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif (mendeskripsikan suatu fenomena) 

dimana penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara cermat 

karakteristik, fakta – fakta, dan menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi (Rianto 

Adi : 2004). 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Studi 

kasus merupakan upaya mengumpulkan dan kemudian mengorganisasikan serta 

menganalisis data tentang kasus – kasus berkenaan dengan permasalahan – 

permasalahan yang menjadi perhatian peneliti untuk kemudian data tersebut 

dibandingkan atau dihubung – hubungkan satu dengan yang lainnya (dalam hal ini 

lebih dari satu kasus) dengan tetap berpegang teguh pada prinsip holistik dan 

konstektual. Disini yang diangkat menjadi kasus mungkin adalah individu, 

keluarga, kelompok, organisasi, institusi, nilai atau corak, bahkan wilayah 

(Parwito:2007). 
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3.2 DATA YANG AKAN DIHIMPUN 

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif biasanya dapat dijelaskan dengan angka – angka. Data seperti ini 

biasanya hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang, 

namun ada juga data kuantitatif murni yang keberadaannya sudah dalam bentuk 

kuantitatif (Burhan Bungin:2005). Semua data kuantitatif dapat dianalisis dengan 

menggunakan analisis statistik, baik inferensial ataupun noninferensial. Hal ini 

paling menonjol yang melekat pada sifat data kuantitatif, yaitu dapat dihitung 

secara kuantitatif. Dalam data kuantitatif dapat dilakukan operasi matematik seperti 

penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain – lain. Data kuantitatif 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data SPT Tahunan wajib pajak tahun 2005-2007 dari Direktorat 

Jenderal Pajak. 

 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Data terbagi dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder 

(Hermawan Wasito:1993). Penelitian ini disusun oleh penulis dengan menggunakan 

data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak 

lain (Hermawan Wasito:1993). Jadi dalam hal ini peneliti tidak langsung 

memperoleh data dari sumbernya. Peneliti bertindak sebagai pemakai data. Data 

sekunder dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu internal data, yaitu tersedia 
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tertulis pada sumber data sekunder. Pada perusahaan, dapat berupa faktur, laporan 

penjualan, pengiriman, laporan hasil riset yang lalu dan sebagainya. Sedangkan 

yang kedua adalah eksternal data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. 

Umpamanya data sensus dan data register, serta data yang diperoleh dari badan atau 

lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan 

dengan/dalam berbagai masalah (Marzuki:1983). Data sekunder ini diperoleh 

melalui studi kepustakaan yaitu melakukan penelusuran terhadap literatur – literatur 

kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data – data yang 

diperoleh penulis berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, buku, jurnal ilmiah, 

majalah atau koran dan juga melalui media elektronik berupa internet. 

 

3.4 TEKNIK PENGOLAHAN DATA 

Data yang digunakan oleh penulis adalah data kuantitatif, sehingga untuk 

mengolahnya penulis menggunakan analisis statistik. Analisis statistik itu sendiri 

terbagi menjadi dua bagian yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik 

inferensial. Pengolahan hasil penelitian dengan statistik deskriptif digunakan pada 

penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya 

menggambarkan keadaan sosial apa adanya, tanpa melihat hubungan – hubungan 

yang ada (Burhan Bungin: 2005). Dalam penelitian data yang digunakan adalah 

data rasio Gross Profit Margin, rasio Corporate Tax to Turn Over Ratio, dan rasio 

gaji. Ketiga rasio dipilih karena kelengkapan data. Dalam hal ini penelitian 

dimaksudkan untuk melihat dan mengetahui bagaimana karakteristik klasifikasi 
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rasio total benchmarking yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Untuk mengetahui jumlah persentase wajib pajak terhadap klasifikasi ratio total 

benchmarking, penulis menggunakan distribusi frekuensi. Perhitungan data dengan 

distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut 

kemudian dipersentasekan (Burhan Bungin:2005). Penulis mendistribusikan jumlah 

wajib pajak yang tergolong upper performerce atau lower performerce terhadap 

ratio total benchmarking lalu membuat persentasenya guna mengetahui bagaimana 

penetapan klasifikasi ratio total benchmarking agar lebih maksimal. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat studi kasus deskriptif, 

atau menceritakan fenomena yang ada. Dalam hal ini penulis mencoba untuk 

mendeskripsikan tentang wajib pajak yang berada dalam satu Klasifikasi Lapangan 

Usaha (KLU) yaitu KLU 70101. KLU 70101 yaitu kelompok wajib pajak yang 

kegiatan usahanya bergerak di sektor real estate yang dimiliki atau disewa, yang 

mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate 

baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan 

tempat tinggal, dan bukan tempat tinggal (KEP-34/PJ/2003). Jumlah wajib pajak 

yang masuk dalam KLU 70101 dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini : 

Gambar 4.1 : Jumlah Populasi Wajib Pajak 
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Angka 1 pada gambar menggambarkan jumlah wajib pajak yang termasuk 

dalam KLU 70101 pada tahun 2005. Jumlah wajib pajak pada tahun 2005 

jumlahnya sebesar 2694 wajib pajak. Angka 2 pada gambar menggambarkan 

jumlah wajib pajak yang termasuk dalam KLU 70101 pada tahun 2006. Jumlah 

wajib pajak pada tahun 2006 mengalami kenaikan dari tahun 2005 menjadi sebesar 

2783 wajib pajak. Angka 3 pada gambar menggambarkan jumlah wajib pajak yang 

termasuk dalam KLU 70101 pada tahun 2007. Jumlah  wajib pajak pada tahun 2007 

tercatat yang paling besar nilainya dibandingkan dengan tahun 2005 dan tahun 

2006, yaitu mencapai 2877 wajib pajak. 

 

4.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.2.1. PENYUSUNAN BENCHMARK BERDASARKAN KLASIFIKASI 

LAPANGAN USAHA (KLU) 

Berdasarkan SE-96/PJ/2009 yang telah ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak, penghitungan Ratio Total Benchmarking harus didasarkan pada 

kesamaan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan data wajib pajak yang berada dalam satu Klasifikasi Lapangan Usaha 

(KLU) yang sama. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang digunakan adalah 

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 70101, KLU 70101 yaitu kelompok wajib pajak 

yang kegiatan usahanya bergerak di sektor real estate yang dimiliki atau disewa, 

yang mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real 

estate baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, 
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bangunan tempat tinggal, dan bukan tempat tinggal (KEP-34/PJ/2003) adalah salah 

satu dari 20 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang sudah ditetapkan Ratio Total 

Benchmarking-nya. Penetapan Ratio Total Benchmaking dilakukan untuk tahun 

pajak 2005 sampai tahun 2007.  

 

4.2.2. BENCHMARKING BERDASARKAN RASIO TINGKAT LABA DAN 

INPUT PERUSAHAAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Ratio Total Benchmarking 

yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam SE-

96/PJ/2009. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 70101 termasuk salah satu 

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang sudah diatur Ratio Total 

Benchmarkingnya. Dalam penelitian ini penulis akan mengklasifikasikan rasio 

tingkat laba dan rasio input perusahaan yang dimiliki oleh wajib pajak. 

Pengklasifikasian didasarkan pada SE-96/PJ/2009 tentang Ratio Total 

Benchmarking. Ratio Total Benchmarking untuk Klasifikasi Lapangan Usaha 

(KLU) 70101 yaitu kelompok wajib pajak yang kegiatan usahanya bergerak di 

sektor real estate yang dimiliki atau disewa, yang mencakup usaha pembelian, 

penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate baik yang dimiliki sendiri 

maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal, dan bukan 

tempat tinggal (KEP-34/PJ/2003), dapat dilihat di tabel 4.1 di bawah ini: 
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Tabel 4.1 : Ratio Total Benchmarking berdasarkan SE-96/PJ/2009 

No. Ratio 2005 2006 2007 

1 GPM 44.26 % 38.92 % 40.82 % 

2 OPM 24.90 % 19.53 % 19.18 % 

3 PPM 27.05 % 21.28 % 22.12 % 

4 CTTOR 6.97 % 5.44 % 5.39 % 

5 NPM 20.09 % 15.84 % 16.74 % 

6 DPR 9.53 % 7.97 % 9.46 % 

7 10*pn 23.43 % 39.63 % 32.53 % 

8 g 11.12 % 6.11 % 8.21 % 

9 py 2.26 % 2.24 % 1.82 % 

10 s 0.10 % 0.06 % 0.18 % 

11 b 0.97 % 1.56 % 4.00 % 

12 pl 6.70 % 5.47 % 10.36 % 

13 bl 4.54 % 3.73 % 7.42 % 

14 x 9.76 % 12.24 % 15.01 % 

15 sp 12.57 % -4.07 % -7.23% 

16 I 70.19 % 79. 07 % 78.93 % 

17 II 70.19 % 79. 07 % 78.93 % 

18 III 70.19 % 79. 07 % 78.93 % 

Sumber: SE-96/PJ/2009 

Direktorat Jenderal Pajak menetapkan ratio total benchmarking untuk 

membantu Account Representative dalam melaksanakan tugasnya. Ratio Total 

Benchmarking ini dapat dijadikan sebagai tools atau alat bantu yang digunakan oleh 

Account Representative untuk mengukur/mengetahui tingkat kepatuhan material 

para wajib pajak. 
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Berdasarkan ratio total benchmarking yang telah ditetapkan SE-

96/PJ/2009, maka penetapan klasifikasi digolongkan menjadi dua, yaitu golongan 

upper performerce dan golongan lower performerce. Yang termasuk dalam 

golongan upper performerce adalah para wajib pajak yang memiliki nilai rasio di 

atas nilai ratio total benchmarking. Sedangkan yang termasuk dalam golongan 

lower performerce adalah para wajib pajak yang memiliki nilai ratio di bawah nilai 

ratio total benchmarking. 

Tahap awal yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah melakukan screening data, yaitu mencari perusahaan apa saja yang 

konsisten masuk dalam populasi wajib pajak setiap tahunnya, dari tahun 2005 

sampai tahun 2007. Jumlah perusahaan yang sama digambarkan dalam gambar 4.2 

di bawah ini : 

Gambar 4.2 : Jumlah Wajib Pajak Yang Sama 
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Dilihat dari gambar grafik menggambarkan jumlah wajib pajak dari tahun 

ke tahun. Tabung warna biru pada angka 1 menampilkan populasi wajib pajak di 

tahun 2005, yaitu sebesar 2694. Tabung warna biru pada angka 2 menunjukkan 

populasi wajib pajak di tahun 2006, yaitu sebesar 2783 wajib pajak. Sedangkan 

tabung warna biru pada angka 3 menunjukkan jumlah populasi wajib pajak pada 

tahun 2007. Dari ketiga tahun tersebut dicari wajib pajak yang konsisten selalu 

berada dalam populasi wajib pajak dari tahun ke tahun. Total wajib pajak yang 

konsisten digambarkan dengan tabung warna merah dengan jumlah total wajib 

pajaknya sebesar 2162. 

Proses screening data selanjutnya adalah mencari dari 2162 wajib pajak 

yang konsisten, menjadi perusahaan – perusahaan yang memiliki kelengkapan data, 

terutama data yang berhubungan dengan rasio Gross Profit Margin, Corporate Tax 

to Turn Over Ratio, dan rasio gaji. Hasil screening data disajikan pada gambar di 

bawah ini: 

Gambar 4.3 Wajib Pajak Yang Memiliki Kelengkapan Data 
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Dari gambar di atas dapat dilihat dari 2162 wajib pajak yang konsisten, 

jumlah wajib pajak yang memiliki kelengkapan data hanya sebesar 161 wajib pajak. 

Dengan demikian yang dijadikan sample wajib pajak untuk penelitian ini 

jumlahnya sebanyak 161 wajib pajak. 

Tahun 2005 

Pada tahun 2005 jumlah populasi wajib pajaknya mencapai 2694 namun 

hanya 2162 yang konsisten. Selanjutnya setelah dilakukan proses screening data 

hanya ada 161 wajib pajak yang memiliki kelengkapan data. 

Tahun 2005 Olah Data Ratio Gross Profit Margin 

Dari hasil screening data tadi, maka penulis bisa melanjutkan ke tahap 

selanjutnya, yaitu mengklasifikasikan wajib pajak sesuai dengan SE-96/PJ/2009 

yaitu digolongkan menjadi upper performerce dan lower performerce. Hasil uji 

rasio Gross Profit Margin disajikan dalam gambar di bawah ini: 

Gambar 4.4 Hasil Uji Rasio GPM tahun 2005 
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Dari gambar di atas didapatkan hasil bahwa dari 161 wajib pajak, 

sebanyak 71 wajib pajak digolongkan sebagai upper performerce atau memiliki 

nilai rasio Gross Profit Margin di atas/lebih besar atau sama dengan Ratio Total 

Benchmarking yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan 

sebanyak 90 wajib pajak lainnya digolongkan ke dalam lower performerce atau 

memiliki nilai rasio Gross Profit Margin di bawah/lebih kecil daripada nilai Ratio 

Total Benchmarking yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. 

Hasil uji rasio Gross Profit Margin ini menjelaskan bahwa sebagian besar 

wajib pajak di tahun 2005 memiliki nilai rasio Gross Proit Margin di bawah/lebih 

kecil daripada nilai Ratio Total Benchmarking.  

Tahun 2005 Olah Data Corporate Tax to Turn Over Ratio 

Penelitian dilanjutkan dengan menguji Corporate Tax to Turn Over Ratio, 

yaitu dengan cara mengelompokkan wajib pajak kedalam upper performerce atau 

lower performerce. Yang digolongkan kedalam upper performerce adalah wajib 

pajak yang memiliki nilai Corporate Tax to Turn Over Ratio di atas/lebih besar 

daripada nilai Ratio Total Benchmarking sedangkan yang digolongkan lower 

performerce adalah wajib pajak yang nilai Corporate Tax to Turn Over Rationya di 

bawah/lebih kecil daripada nilai Ratio Total Benchmarking. Hasil uji Corporate 

Tax to Turn Over Ratio dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



56 
 

 
 

Gambar 4.5 Hasil Uji Rasio CTTOR tahun 2005 

 

Dari gambar di atas didapat kesimpulan bahwa dari total 161 wajib pajak 

yang dapat dihitung rasionya, wajib pajak yang tergolong upper performerce atau 

memiliki nilai Corporate Tax to Turn Over Ratio di atas/lebih besar daripada nilai 

Ratio Total Benchmarking hanya sebanyak 10 wajib pajak, sedangkan 151 wajib 

pajak lainnya termasuk dalam kategori lower performerce karena memiliki nilai 

Corporate Tax to Turn Over Ratio di bawah/lebih kecil daripada nilai Ratio Total 

Benchmarking. 

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak di tahun 2005 

memiliki nilai Corporate Tax to Turn Over Ratio di bawah/lebih kecil daripada 

nilai Ratio Total Benchmarking. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah wajib 

pajak yang tergolong kedalam kategori lower performerce. 
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Tahun 2005 Olah Data Rasio Gaji 

Rasio terakhir yang akan diteliti adalah rasio gaji. Berdasarkan SE-

96/PJ/2009 rasio gaji didefinisikan sebagai suatu rasio antara jumlah biaya gaji, 

upah dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu tahun 

terhadap penjualan. 

Dari 161 wajib pajak penulis melakukan uji rasio gaji yaitu 

menggolongkan kedalam upper performerce dan lower performerce. Karena yang 

diuji adalah rasio gaji/beban gaji, maka yang digolongkan kedalam upper 

performerce adalah wajib pajak yang memiliki rasio gaji di bawah atau sama 

dengan Ratio Total Benchmarking dengan asumsi semakin kecil beban gaji maka 

semakin besar potensi pajaknya. Sedangkan yang digolongkan sebagai lower 

performerce adalah wajib pajak yang memiliki nilai rasio gaji di atas dari nilai 

Ratio Total Benchmarking. Hasil uji rasio gaji disajikan pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.6 Hasil Uji Rasio Gaji tahun 2005 
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa dari 161 wajib pajak yang 

memiliki nilai rasio gaji, hanya 70 wajib pajak yang masuk kedalam kategori upper 

performerce atau memiliki nilai rasio gaji di bawah/lebih kecil daripada nilai Ratio 

Total Benchmarking. Sedangkan sebagian besar lainnya yakni sebanyak 91 wajib 

pajak digolongkan kedalam kategori lower performerce karena memiliki nilai rasio 

gaji di atas/lebih besar daripada nilai Ratio Total Benchmarking yang telah 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 Dari hasil di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio gaji untuk tahun 

2005 lebih banyak wajib pajak yang digolongkan kedalam lower performerce 

daripada wajib pajak yang digolongkan kedalam upper performerce. 

 

Tahun 2006 

Di tahun 2006 populasi wajib pajaknya mencapai 2783 wajib pajak, 

namun yang konsisten hanya berjumlah 2162 wajib pajak. Dari 2162 wajib pajak 

yang konsisten dilakukan screening kembali, hal ini dilakukan guna mengetahui 

wajib pajak yang memiliki kelengkapan data. Dari hasil screening data di atas 

jumlah wajib pajak yang memiliki kelengkapan data sebanyak 161 wajib pajak. 

Tahun 2006 Olah Data Ratio Gross Profit Margin 

Setelah didapatkan jumlah wajib pajak yang memiliki kelengkapan data, 

maka tahap selanjutnya adalah menguji rasio Gross Profit Marginnya. Hasil uji 

selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.7 Hasil Uji Rasio GPM tahun 2006 

 

Dari gambar di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebanyak 90 wajiib 

pajak memiliki nilai rasio Gross Profit Margin di atas atau sama dengan nilai Ratio 

Total Benchmarking sehingga digolongkan kedalam kategori upper performerce, 

sedangkan 71 wajib pajak lainnya memiliki nilai rasio Gross Profit Margin di 

bawah nilai Ratio Total Benchmarking yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal 

Pajak sehingga digolongkan kedalam kategori lower performerce. 

Dari hasil di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa pada tahun 2006 untuk 

rasio Gross Profit Margin jumlah wajib pajaknya lebih banyak yang digolongkan 

kedalam upper performerce daripada lower performerce. 

Tahun 2006 Olah Data Corporate Tax to Turn Over Ratio 

Rasio selanjutnya yang akan diuji oleh penulis adalah Corporate Tax to 

Turn Over Ratio. Jumlah total wajib pajak yaitu sebesar 161 wajib pajak akan 

90

71
Tahun 2006 Uji GPM Upper 
Performerce

Tahun 2006 Uji GPM Lower 
Performerce
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digolongkan menjadi 2 kategori, yaitu upper performerce atau lower performerce. 

Hasil uji Corporate Tax to Turn Over Ratio disajikan pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.8 Hasil Uji Rasio CTTOR tahun 2006 

 

Dari gambar di atas, maka diambil kesimpulan bahwa dari total 161 wajib 

pajak yang dijadikan sample, ternyata hanya sebagian kecil yang digolongkan 

sebagai upper performerce atau yang digolongkan sebagai wajib pajak yang 

memiliki nilai Corporate Tax to Turn Over Ratio di atas/lebih besar atau sama 

dengan nilai Ratio Total Benchmarking, jumlahnya hanya sebanyak 20 wajib pajak. 

Sedangkan sebagian besar lainnya yakni sebanyak 141 wajib pajak digolongkan 

kedalam lower performerce atau memiliki nilai Corporate Tax to Turn Over Ratio 

di bawah/lebih kecil daripada nilai Ratio Total Benchmarking yang telah ditetapkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

20

141

Tahun 2006 Uji CCTOR Upper 
Performerce

Tahun 2006 Uji CCTOR Lower 
Performerce
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Dari hasil uji Corporate Tax to Turn Over Ratio untuk tahun 2006 dapat 

diambil kesimpulan bahwa sebagian besar wajib pajaknya masuk kedalam kategori 

lower performerce. Hanya sebagian kecil wajib pajak yang digolongkan kedalam 

upper performerce. 

Tahun 2006 Olah Data Rasio Gaji 

Proses selanjutnya adalah melakukan uji rasio gaji terhadap 161 wajib 

pajak yang dijadikan sample. Pengujian dilakukan dengan menggolongkan wajib 

pajak kedalam 2 kategori yaitu upper performerce dan lower performerce. Hasil uji 

rasio gaji disajikan pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.9 Hasil Uji Rasio Gaji tahun 2006 

 

Dari gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari 161 wajib pajak 

yang dapat dihitung rasio gajinya hanya sebagian kecil yang masuk kedalam 

kategori upper performerce atau memiliki nilai rasio gaji di bawah/lebih kecil atau 

21

140

Tahun 2006 Uji Rasio Gaji 
Upper Performerce

Tahun 2006 Uji Rasio Gaji 
Lower Performerce
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sama dengan nilai Ratio Total Benchmarking yang telah ditetapkan Direktorat 

Jenderal Pajak. Jumlahnya hanya sebanyak 21 wajib pajak. Sedangkan sebagian 

besar wajib pajak lainnya digolongkan kedalam lower performerce karena memiliki 

nilai rasio gaji yang lebih besar daripada nilai Ratio Total Benchmarking. Jumlah 

wajib pajaknya mencapai 140 wajib pajak. 

Dari hasil uji rasio gaji di atas maka diambil kesimpulan bahwa untuk 

tahun 2006 lebih banyak jumlah wajib pajak yang digolongkan kedalam lower 

performerce daripada upper performerce. 

 

Tahun 2007 

Jumlah populasi wajib pajak yang tertinggi berada di tahun 2007 dengan 

jumlah populasinya mencapai 2877 wajib pajak. Sedangkan yang wajib pajak yang 

konsisten hanya sebesar 2162 wajib pajak. Proses screening data kembali dilakukan 

guna mengetahui jumlah wajib pajak yang memiliki kelengkapan data. Jumlah 

wajib pajak yang memiliki kelengkapan data sebanyak 161 wajib pajak. 

Tahun 2007 Olah Data Ratio Gross Profit Margin 

Proses selanjutnya adalah menguji dari total 161 wajib pajak yang 

memiliki nilai rasio Gross Profit Margin kedalam kategori upper performerce atau 

lower performerce. Hasil uji rasio Gross Profit Margin disajikan pada gambar di 

bawah ini: 
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Gambar 4.10 Hasil Uji Rasio GPM tahun 2007 

 

Dari hasil di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebanyak 84 wajib 

pajak masuk dalam kategori upper peformerce atau memiliki nilai rasio Gross 

Profit Margin di atas/lebih besar atau sama dengan Ratio Total Benchmarking. 

Sedangkan 77 wajib pajak lainnya digolongkan sebagai lower performerce atau 

memiliki nilai rasio Gross Profit Margin di bawah/lebih kecil daripada nilai Ratio 

Total Benchmarking. 

Dari hasil uji rasio Gross Profit Margin di atas maka dibuat kesimpulan 

bahwa untuk tahun 2007 sebagian besar wajib pajaknya memiliki nilai rasio Gross 

Profit Margin di atas/lebih besar daripada nilai Ratio Total Benchmarking. Hal ini 

dapat dilihat dari lebih banyaknya wajib pajak yang digolongkan kedalam upper 

performerce daripada wajib pajak yang digolongkan kedalam lower performerce. 

 

84
77

Tahun 2007 Uji GPM Upper 
Performerce

Tahun 2007 Uji GPM Lower 
Performerce
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Tahun 2007 Olah Data Corporate Tax to Turn Over Ratio 

Setelah menguji rasio Gross Profit Margin, rasio selanjutnya yang akan 

diuji adalah Corporate Tax to Turn Over Ratio. Pengujian dilakukan dengan cara 

mengelompokkan wajib pajak kedalam kategori upper performerce atau lower 

performerce. Hasil pengujian disajikan pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.11 Hasil Uji Rasio CTTOR tahun 2007 

 

Dilihat dari gambar di atas, wajib pajak yang memiliki nilai Corporate 

Tax to Turn Over Ratio di atas/lebih besar atau sama dengan nilai Ratio Total 

Benchmarking hanya sebesar 22 wajib pajak, dengan demikian 22 wajib pajak 

tersebut digolongkan kedalam upper performerce. Sedangkan 139 wajib pajak 

lainnya digolongkan kedalam lower performerce karena memiliki nilai Corporate 

Tax to Turn Over Ratio di bawah/lebih kecil daripada nilai Ratio Total 

Benchmarking yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. 

22

139

Tahun 2007 Uji CCTOR Upper 
Performerce

Tahun 2007 Uji CCTOR Lower 
Performerce
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Kesimpulan dari hasil uji Corporate Tax to Turn Over Ratio untuk tahun 

2007 adalah lebih banyaknya wajib pajak yang digolongkan kedalam lower 

performerce daripada upper performerce. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian 

besar wajib pajak pada tahun 2007 memiliki nilai Corporate Tax to Turn Over 

Ratio di bawah/lebih kecil dari nilai Ratio Total Benchmarking. 

Tahun 2007 Olah Data Rasio Gaji 

Pengujian rasio gaji dilakukan dengan menggolongkan wajib pajak 

kedalam kategori upper performerce atau lower performerce. Jumlah wajib pajak 

yang dapat dilakukan uji rasio gaji hanya sebesar 161 wajib pajak. Hasil uji rasio 

gaji disajikan pada gambar di bawah ini: 

Gambar 4.12 Hasil Uji Rasio Gaji tahun 2007 

 

Berdasarkan hasil uji rasio gaji seperti yang terlihat pada gambar di atas 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa hanya 41 wajib pajak yang termasuk dalam 

kategori upper performerce karena memiliki nilai rasio gaji di bawah/lebih kecil 

41

120

Tahun 2007 Uji Rasio Gaji 
Upper Performerce

Tahun 2007 Uji Rasio Gaji 
Lower Performerce
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atau sama dengan nilai Ratio Total Benchmarking, sedangkan sebagian besar 

lainnya yaitu sebanyak 120 wajib pajak digolongkan kedalam kategori lower 

performerce karena memiliki nilai rasio gaji di atas/lebih besar daripada nilai Ratio 

Total Benchmarking. 

Dari hasil uji rasio gaji di atas diambil kesimpulan bahwa untuk tahun 

2007, sebagian besar wajib pajaknya memiliki rasio gaji di atas/lebih besar daripada 

nilai Ratio Total Benchmarking. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak 

yang masuk kedalam kategori lower performerce daripada upper performerce. 

 

4.2.3. HUBUNGAN KETERKAITAN ANTAR RASIO 

Dari hasil penelitian di atas, ada beberapa poin penting yang dapat diambil 

yaitu: 

1. Dari ketiga rasio yaitu rasio Gross Profit Margin, Corporate Tax to Turn 

Over Ratio, dan rasio gaji, dihubungkan oleh satu komponen, yaitu profit. 

Berdasarkan SE-96/PJ/2009 rumus penghitungan ketiga rasio adalah sebagai 

berikut: 

a) Gross Profit Margin (GPM) 

Gross Profit Margin (GPM) merupakan perbandingan antara laba 

kotor terhadap Penjualan. Nilai GPM dihitung sebagai berikut: 

GPM = Laba Kotor x 100% 
             Penjualan 
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Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. 

Nilai GPM menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan 

perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos 

untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual. 

b) Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) 

Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR) merupakan rasio Pajak 

Penghasilan terutang terhadap Penjualan. Nilai CCTOR dihitung 

sebagai berikut: 

CTTOR = PPh terutang x 100% 
    Penjualan 

 

Nilai CTTOR menunjukkan besarnya PPh yang terutang dalam suatu 

tahun relatif terhadap Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Makin besar CTTOR menunjukkan makin besar proporsi hasil 

penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak 

Penghasilan. 

c) Rasio Gaji/Penjualan (g) 

Rasio Gaji/Penjualan merupakan rasio antara jumlah biaya gaji, upah 

dan tunjangan atau yang sejenisnya yang dibebankan dalam suatu 

                                 Atau 
 
        =  Penjualan – Harga Pokok Penjualan x 100% 
                               Penjualan                                              
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tahun terhadap Penjualan. Nilai Rasio Gaji/Penjualan dihitung sebagai 

berikut: 

g = Jumlah biaya gaji x 100% 
             Penjualan 

 

Nilai g menunjukkan besarnya proporsi hasil penjualan yang 

digunakan untuk membayar biaya tenaga kerja seperti seperti gaji, 

upah, tunjangan dan/atau pembayaran lainnya yang berhubungan 

dengan penggunaan tenaga kerja. Makin tinggi nilai g menunjukkan 

bahwa suatu perusahaan membutuhkan biaya tenaga kerja yang lebih 

tinggi. Sebagai contoh, perusahaan dengan nilai g yang tinggi dapat 

berarti bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang 

mengandalkan keahlian pekerjanya, misalnya perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa profesional. 

Dari ketiga rumus di atas, semua rasionya berkaitan dengan profit. Semakin 

tinggi profit maka akan digolongkan sebagai upper performerce sehingga 

akan diindikasikan sebagai wajib pajak yang patuh dalam membayar 

pajaknya. Pada rasio Gross Profit Margin, semakin tingginya profit 

mengakibatkan wajib pajak memiliki nilai rasio Gross Profit Margin yang 

tinggi, sehingga akan digolongkan ke dalam upper performerce. Pada 

Corporate Tax to Turn Over Ratio profit yang tinggi dapat dilihat dari 

pengamatan terhadap pajak penghasilan terutangnya. Semakin tinggi pajak 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



69 
 

 
 

penghasilan terutangnya, maka perusahaan dikatakan memiliki profit yang 

semakin besar. Jadi bila wajib pajak memiliki pajak penghasilan terutang 

yang tinggi, maka diindikasikan memiliki profit yang tinggi, sehingga akan 

digolongkan ke dalam upper performerce. Jika perusahaan memiliki profit 

yang kecil maka pajak penghasilan terutangnya juga akan kecil sehingga 

akan digolongkan ke dalam lower performerce. Untuk rasio gaji yang 

menjadi acuannya adalah beban gaji. Semakin tinggi beban gajinya maka 

akan semakin kecil profit perusahaan, sehingga akan digolongkan ke dalam 

lower performerce sedangkan perusahaan yang beban gajinya kecil 

dianggap memiliki profit yang lebih baik sehingga akan digolongkan ke 

dalam upper performerce. 

2. Untuk rasio Gross Profit Margin dan Corporate Tax to Turn Over Ratio 

seharusnya ada kesamaan. Karena komponen dalam menghitung pajak 

penghasilan terutang adalah penjualan dan harga pokok penjualan. Namun 

berdasarkan data hasil penelitian, untuk rasio Gross Profit Margin yang 

menggunakan komponen penjualan dan harga pokok penjualan 

menggambarkan jumlah wajib pajak yang termasuk dalam upper 

performerce lebih sedikit dibandingkan dengan lower performerce pada 

tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 dan tahun 2007 jumlah wajib 

pajaknya lebih banyak yang digolongkan ke dalam upper performerce. 

Namun jumlah populasi upper performerce dan lower performerce tidak 

jauh berbeda. Sedangkan untuk Corporate Tax to Turn Over Ratio 
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komponen yang digunakan adalah pajak penghasilan terutang. Dalam pajak 

penghasilan terutang komponen – komponennya adalah penjualan, harga 

pokok penjualan, dan biaya operasional. Berdasarkan data hasil penelitian 

untuk Corporate Tax to Turn Over Ratio lebih banyak wajib pajak yang 

digolongkan ke dalam lower performerce daripada wajib pajak yang 

digolongkan ke dalam upper performerce, trend ini terjadi sepanjang tahun 

yaitu dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Berbeda dengan rasio Gross 

Profit Margin, untuk Corporate Tax to Turn Over Ratio jumlah populasi 

wajib pajak yang digolongkan ke dalam upper performerce jumlahnya 

sangat kecil dibandingkan dengan populasi wajib pajak yang lower 

performerce. Hal ini diakibatkan oleh tingginya biaya operasional yang 

harus dikeluarkan oleh wajib pajak, biaya operasional yang tinggi ini 

mengakibatkan profit lebih kecil sehingga meskipun pada rasio Gross Profit 

Margin seorang wajib pajak digolongkan ke dalam upper performerce 

namun pada saat menghitung Corporate Tax to Turn Over Ratio dia bisa 

saja digolongkan ke dalam lower performerce hal ini dikarenakan tingginya 

biaya operasional wajib pajak tersebut. 

4.2.4. FOKUS PADA PENILAIAN KEWAJARAN KINERJA KEUANGAN 

DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 

Dari hasil penelitian terhadap rasio tingkat laba dan input perusahaan, 

maka pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan prioritas untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap wajib pajak yaitu: 
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Tahun 2005 rasio GPM 

Dari hasil uji rasio GPM tahun 2005 didapatkan hasil bahwa sebanyak 71 

wajib pajak digolongkan ke dalam upper performerce sedangkan 90 wajib pajak 

lainnya masuk ke dalam kategori lower performerce. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebanyak 71 wajib pajak dikatakan wajar dalam pelaporan kinerja keuangannya, 

seadngkan sebanyak 90 wajib pajak lainnya dikatakan tidak wajar kinerja 

keuangannya. 

Tahun 2005 rasio CTTOR 

Berdasarkan hasil uji rasio CTTOR than 2005 didapatkan hasil bahwa 

hanya 10 wajib pajak yang masuk ke dalam kategori upper performerce sedangkan 

151 wajib pajak lainnya masuk ke dalam kategori lower performerce. Dari hasil uji 

rasio CTTOR tersebut maka 10 wajb pajak yang masuk ke dalam kategori upper 

performerce dikatakan memiliki kewajaran dalam pelaporan kinerja keuangannya, 

sedangkan 151 wajib pajak lainnya dianggap tidak wajar dalam melaporkan kinerja 

keuangannya. 

Tahun 2005 rasio Gaji 

Hasil uji rasio gaji tahun 2005 didapatkan hasil bahwa sebanyak 70 wajib 

pajak masuk ke dalam kategori upper performerce sedangkan 91 wajib pajak 

lainnya masuk ke dalam kategori lower performerce. 70 wajib pajak yang masuk ke 

dalam kategori upper performerce dikatakan memiliki kewajaran kewajiban 

pelaporan keuanganya, sedangkan 91 wajib pajak lainnya dianggap tidak wajar 

dalam melaporkan kinerja keuangannya. 
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Tahun 2006 rasio GPM 

Dari hasil uji rasio GPM tahun 2006 didapatkan hasil sebanyak 90 wajib 

pajak digolongkan ke dalam upper performerce sedangkan 71 wajib pajak lainnya 

masuk ke dalam kategori lower performerce. Hal ini menandakan bahwa sebanyak 

90 wajib pajak dianggap memiliki kewajaran dalam pelaporan kewajibannya, 

sedangkan 71 wajib pajak yang termasuk kategori lower performerce dianggap 

tidak wajar dalam menyampaikan kinerja keuangannya. 

Tahun 2006 rasio CTTOR 

Hasil uji rasio CTTOR pada tahun 2006 menggambarkan bahwa sebanyak 

20 wajib pajak masuk ke dalam kategori upper performerce sedangkan 141 wajib 

pajak lainnya masuk ke dalam lower performerce. Sebanyak 20 wajib pajak 

dianggap memiliki kewajaran dalam menyampaikan laporan keuangannya, 

sedangkan 141 wajib pajak lainnya dianggap tidak wajar dalam menyampaikan 

laporan keuangannya. 

Tahun 2006 rasio Gaji 

Hasil uji rasio gaji tahun 2006 menunjukkan sebanyak 21 wajib pajak 

digolongkan ke dalam upper performerce sedangkan 140 wajib pajak lainnya 

masuk ke dalam kategori lower performerce. Hal ini mengindikasian bahwa dari 

total 161 wajib pajak yang dijadikan sample hanya 21 wajib pajak yang dianggap 

wajar dalam menyampaikan laporan keuangannya, sedangan sebagian besar lainnya 

yaitu sebanyak 140 wajib pajak dianggap tidak wajar dalam menyampaikan laporan 

keuangannya. 
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Tahun 2007 rasio GPM 

Hasil uji rasio GPM tahun 2007 menggambarkan bahwa sebanyak 84 

wajib pajak digolongkan ke dalam upper performerce sedangkan 77 wajib pajak 

digolongkan ke dalam lower performerce. Ini berarti jumlah wajib pajak yang 

dianggap wajar dalam menyampaikan laporan keuangannya berjumlah 84 wajib 

pajak, sedangkan 77 wajib pajak lainnya dianggap tidak wajar dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. 

Tahun 2007 rasio CTTOR 

Hasil uji rasio CTTOR untuk tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 

sebagian kecil wajib pajak yang digolongkan ke dalam upper performerce yakni 

hanya berjumlah 22 wajib pajak, sedangkan sebagian besar lainnya digolongkan ke 

dalam lower performerce yaitu sebanyak 139 wajib pajak. Dari hasil uji rasio 

CTTOR dapat dikatakan bahwa sebanyak 22 wajib pajak dianggap wajar dalam 

menyampaikan laporan keuangannya, sedangkan 139 wajib pajak lainnya dikatakan 

tidak wajar dalam menyampaikan laporan keuangannya. 

Tahun 2007 rasio Gaji 

Hasil uji rasio gaji tahun 2007 menggambarkan bahwa sebanyak 41 wajib 

pajak masuk ke dalam kategori upper performerce, sedangkan 120 wajib pajak 

lainnya digolongkan ke dalam lower performerce. Hal ini mengindikasikan bahwa 

sebanyak 41 wajib pajak dianggap memiliki kewajaran dalam melaporkan laporan 

keuangannya, sedangkan 120 wajib pajak lainnya dianggap tidak wajar dalam 

menyampaikan laporan keuangannya. 

Analisis Karakteristik..., Ariadi Widyanto, Ak.-Ibs, 2011



74 
 

 
 

Dari ketiga rasio di atas penulis tidak dapat menyimpulkan mana rasio 

yang lebih baik, karena pada dasarnya ketiga rasio diatas sudah ditetapkan dalam 

SE-96/PJ/2009 dan ketiganya adalah satu kesatuan. Ketiga rasio tersebut adalah 

bagian dari 14 rasio yang termasuk dalam penghitungan Ratio Total Benchmarking. 

Ketiga rasio di atas dipilih oleh penulis dengan alasan kelengkapan data. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Setelah penulis melakukan analisis dan pembahasan di dalam bab – bab 

sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu: 

 Penetapan Ratio Total Benchmarking yang telah ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan pada Klasifikasi Lapangan Usaha 

(KLU) yang sama. Wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha yang sama 

digambarkan akan memiliki pola kegiatan usaha yang sama, sehingga 

lebih mudah untuk membuat standar benchmarkingnya. Penetapan 

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sudah diatur dalam KEP-34/PJ/2003. 

Dalam penelitian ini Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang sama yaitu 

KLU 70101. 

 Pengelompokkan Ratio Total Benchmarking berdasarkan penggolongan 

ke dalam upper performerce atau lower performerce. Wajib pajak yang 

digolongkan ke dalam upper performerce yaitu wajib pajak yang memiliki 

nilai rasio lebih baik daripada nilai Ratio Total Benchmarking. Sedangkan 

wajib pajak yang digolongkan ke dalam lower performerce memiliki nilai 

rasio di bawah nilai Ratio Total Benchmarking. 
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 Rasio – rasio yang dijadikan sample oleh penulis sangat berkaitan dengan 

profit yang dimiliki wajib pajak. Ketiga rasio jika dihubungkan, maka 

kaitan antar ketiga rasio tersebut yaitu profit wajib pajak. Tingkat profit 

wajib pajak akan menentukan apakah wajib pajak tersebut akan masuk ke 

dalam golongan upper performerce atau golongan lower performerce. 

 Dalam rangka berfokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan, maka dari hasil uji analisis didapat 

kesimpulan bahwa wajib pajak yang digolongkan ke dalam upper 

performerce adalah wajib pajak yang dianggap memiliki kewajaran dalam 

menyampaikan pelaporan kinerja keuangannya, sedangkan wajib pajak 

yang digolongkan ke dalam lower performerce adalah wajib pajak yang 

dianggap tidak wajar dalam melaksanakan kewajiban pelaporan kinerja  

keuangannya. 

 Untuk rasio GPM tiap tahun penggolongan wajib pajaknya berubah – 

ubah, sedangkan untuk rasio CTTOR dan rasio gaji setiap tahun 

penggolongannya selalu tetap. Pada rasio CTTOR dan rasio gaji jumlah 

wajib pajak yang digolongkan ke dalam upper performerce selalu lebih 

sedikit bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang digolonglan ke 

dalam lower performerce. 
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5.2. SARAN 

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap hasil analisis dan 

pembahasan yaitu: 

 Banyaknya variabel atau rasio – rasio dalam penghitungan Ratio Total 

Benchmarking menyebabkan sulitnya menentukan prioritas wajib pajak 

mana yang akan diperiksa. Seharusnya Direktorat Jenderal Pajak membuat 

standar nilai / poin secara keseluruhan, sehingga lebih mudah 

penerapannya oleh Account Representative di lapangan dalam membuat 

prioritas wajib pajak yang akan diperiksa. 

 Penetapan Ratio Total Benchmarking untuk rasio Corporate Tax to Turn 

Over Ratio dan rasio gaji sebaiknya ditinjau ulang oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. Dilihat dari hasil penelitian jumlah populasi wajib pajak 

yang masuk ke dalam kategori lower performerce jumlahnya sangat 

banyak, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah penetapan 

rasio benchmarkingnya terlalu tinggi atau tidak. 

 Perlu ada penelitian lebih lanjut tentang wajib pajak yang sudah 

digolongkan ke dalam upper performerce dan lower performerce. 

Penelitian itu ditujukan guna mengetahui apakah wajib pajak yang 

tergolong ke dalam upper performerce adalah wajib pajak yang patuh 

dalam melaksanakan kewajiban material pajaknya, atau apakah wajib 
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pajak yang tergolong ke dalam lower performerce adalah wajib pajak 

yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban materialnya. 
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LAMPIRAN I 

 

SURAT EDARAN 

Nomor SE – 96/PJ/2009 

TENTANG 

RASIO TOTAL BENCHMARKING DAN PETUNJUK PEMANFAATANNYA 

 
Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun rasio total benchmarking. Rasio 
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total benchmarking tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, 
dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:  

1. Rasio Total Benchmarking memiliki karakteristik sebagai berikut : 

a. Rasio Total Benchmarking disusun berdasarkan kelompok usaha; 

b. Benchmarking dilakukan atas rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan; 

c. Ada keterkaitan antar rasio benchmark; 

d. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

2. Total benchmarking hanya merupakan suatu alat bantu (supporting tools) yang dapat digunakan oleh aparat pajak dalam membina wajib pajak dan menilai kepatuhan perpajakannya serta tidak 
dapat digunakan secara langsung sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak. 

3. Wajib Pajak yang memiliki kinerja keuangan yang lebih rendah daripada benchmark, tidak selalu berarti bahwa wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar. 
Perlu diagnosa lebih mendalam untuk dapat menentukan apakah wajib pajak tersebut benar-benar tidak patuh atau terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan wajib pajak memiliki kinerja 
yang berbeda dengan benchmark. 

4. Rasio-rasio yang berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan yang dilakukan benchmarking terdiri dari : 

a. Gross Profit Margin (GPM), yaitu rasio antara laba kotor terhadap penjualan; 

b. Operating Profit Margin (OPM), yaitu rasio antara laba bersih dari operasi terhadap penjualan; 

c. Pretax Profit Margin (PPM), yaitu rasio antara laba bersih sebelum dikenakan pajak penghasilan terhadap penjualan; 

d. Corporate Tax to Turn Over Ratio (CTTOR), yaitu rasio antara pajak penghasilan terutang terhadap penjualan; 

e. Net Profit Margin (NPM), yaitu rasio antara laba bersih setelah pajak penghasilan terhadap penjualan; 

f. Dividend Payout Ratio (DPR), yaitu rasio antara jumlah dividen tunai yang dibayarkan terhadap laba bersih setelah pajak; 

g. Rasio PPN Masukan, yaitu rasio antara jumlah PPN Masukan yang dikreditkan dalam satu tahun pajak terhadap Penjualan, tidak termasuk pajak masukan yang dikreditkan dari transaksi 
antar cabang; 

h. Rasio biaya gaji terhadap penjualan; 

i. Rasio biaya bunga terhadap penjualan; 

j. Rasio biaya sewa terhadap penjualan; 

k. Rasio biaya penyusutan terhadap penjualan; 

l. Rasio “input antara” lainnya terhadap penjualan; 

m. Rasio penghasilan luar usaha terhadap penjualan; dan 

n. Rasio biaya luar usaha terhadap penjualan. 

5. Nilai rasio-rasio benchmark ditetapkan untuk masing-masing kelompok usaha berdasarkan 5 (lima) digit kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak. Klasifikasi Lapangan Usaha 
dimaksud adalah KLU sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-34/PJ/2003 tanggal 14 Februari 2003. 

6. Penetapan rasio benchmark menggunakan data perpajakan tahun 2005 s.d. 2007. 
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7. Penetapan rasio-rasio benchmark untuk keseluruhan kelompok usaha dilakukan secara bertahap, dan pada tahap awal kelompok usaha yang telah selesai dilakukan penghitungan rasio-rasio 
benchmark sebanyak 20 (dua puluh) KLU sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat edaran ini. 

8. Untuk lebih memudahkan dalam penggunaan dan pemanfaatannya, nilai rasio-rasio benchmark akan dimuat dalam Aplikasi Profile Wajib Pajak Berbasis Web (Approweb). 

9. Segera setelah nilai-nilai rasio benchmark termuat dalam Approweb, para Account Representative agar memanfaatkannya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak 
yang menjadi tanggung jawabnya. 

10. Dalam hal nilai-nilai rasio benchmark belum dapat dimuat dalam Approweb, para Account Representative agar memanfaatkannya secara manual. 

11. Panduan pemanfaatan rasio-rasio benchmark adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat edaran ini. 

12. Tindak lanjut hasil pemanfaatan Total Benchmarking yang berupa himbauan, konseling, atau pemeriksaan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
170/PJ/2007. 

13. Mengingat penggunaan rasio total benchmarking baru tahap awal, diminta bantuan saudara untuk memberikan masukan berdasarkan pelaksanaan di lapangan dalam rangka penyempurnaan 
metode ini. Masukan Saudara agar dikirimkan kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Direktur Transformasi Proses Bisnis. 

14. Memerintahkan kepada para Kepala Kantor Wilayah DJP agar memantau pelaksanaan pemanfaatan Total Benchmarking oleh Kantor Pelayanan Pajak. 

 

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Oktober 2009

Direktur Jenderal,

ttd.

Mochamad Tjiptardjo
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Lampran II 

 
Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak Nomo SE-96/PJ/2009 tentang  Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk  

Pemanfaatannya 

HASIL PENGHITUNGAN RASIO-RASIO TOTAL BENCHMARKING BEBERAPA KLU TERTENTU 
TAHUN PAJAK : 2005 

Rasio-Rasio 
 III No. Kode   III 

KLU Uraian KLU GPM OPM PPM CTTOR NPM DPR 10*pn g py s b pl bl x sp 

20 85113 Jasa rumah  sakit swasta 52.07% 16.26% 16.10% 4.80% 11.29% 11.46% 7.25% 21.94% 6.20% 0.00% 0.25% 1.80% 1.96% 23.36% -0.16% 69.07% 69.07% 69.07% 

Keterangan : 
GPM : Gross Profit Margin  pn : Rasio Pajak Masukan terhadap Penjualan  bl : Rasio Biaya Luar Usaha terhadap Penjualan 
OPM : Operating Profit Margin  g : Rasio Biaya Gaji terhadap Penjualan  x : Rasio Input Lainnya terhadap Penjualan 
PPM : Pre-tax Profti Margin  py : Rasio Biaya Penyusutan terhadap Penjualan  sp : selisih persediaan 

CTTOR : Corporate Tac to Turn Over Ratio s : Rasio Biaya Sewa terhadap Penjualan  I : 10pn + g + b +OPM + x  
NPM : Net Profit Margin  b : Rasio Biaya Bunga terhadap Penjualan  II : 10pn + g + b + x + PPM – (pl – bl)  
DPR : Dividend Payout Ratio  pl : Rasio Penghasilan Luar Usaha terhadap Penjualan III : 10pn + g + b + x + NPM – (pl – bl) +  CTTOR  
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Lampiran I 
Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak Nomo SE-96/PJ/2009 tentang  Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk  

Pemanfaatannya 

HASIL PENGHITUNGAN RASIO-RASIO TOTAL BENCHMARKING BEBERAPA KLU TERTENTU 
TAHUN PAJAK : 2006 

 Rasio-Rasio 
No. Kode   I II III 

KLU Uraian KLU GPM OPM PPM CTTOR NPM DPR 10*pn g py s b pl bl x sp 

1 15141 Industri  minyak kasar  (minyak  
makan) dari nabati  dan hewani 42.12% 34.22% 35.60% 10.52% 25.07% 4.10% 26.26% 11.93% 4.27% 0.17% 0.16% 3.08% 1.70% 22.45% -0.76% 95.02% 95.02% 95.02% 

2 15144 Industri  minyak goreng dari  
minyak kelapa  sawit 47.88% 37.86% 42.69% 10.55% 32.14% 5.35% 18.02% 10.05% 3.66% 0.19% 1.49% 7.23% 2.39% 19.24% 2.02% 86.65% 86.65% 86.65% 

3 15410 Industri  roti  dan sejenisnya 29.61% 17.58% 19.51% 5.24% 14.27% 0.00% 58.77% 13.09% 1.52% 0.16% 0.68% 2.70% 0.77% 11.61% 1.83% 101.73% 101.73% 101.73% 

4 15432 Industri  makanan dari  coklat dan  
kembang gula 23.32% 14.14% 14.78% 4.42% 10.35% 95.48% 58.16% 12.19% 1.29% 0.07% 0.12% 0.64% 0.00% 9.31% -1.87% 93.92% 93.92% 93.92% 

5 16002 Industri  rokok kretek 29.69% 20.64% 21.01% 6.27% 14.74% 35.52% 18.26% 4.54% 0.86% 0.54% 0.00% 1.33% 0.96% 12.79% 5.77% 56.23% 56.23% 56.23% 

6 16003 Industri  rokok putih 29.69% 20.64% 21.01% 6.27% 14.74% 35.52% 18.26% 4.54% 0.86% 0.54% 0.00% 1.33% 0.96% 12.79% 5.77% 56.23% 56.23% 56.23% 

7 21010 Industri  pulp dan kertas 19.78% 15.18% 6.27% 1.88% 4.39% 0.00% 43.45% 4.70% 5.61% 0.09% 6.67% 5.98% 14.89% 16.14% 2.06% 86.14% 86.14% 86.14% 8 22120 Penerbitan surat kabar,  jurnal,  
dan majalah 50.91% 26.98% 27.86% 6.93% 20.93% 0.00% 37.83% 11.22% 3.19% 0.43% 1.53% 4.16% 3.28% 12.55% 0.08% 90.12% 90.12% 90.12% 

9 24232 Industri  farmasi 53.96% 17.99% 21.52% 5.97% 15.55% 18.82% 66.12% 12.88% 2.74% 1.53% 0.21% 5.62% 2.10% 28.75% 3.00% 125.94% 125.95% 125.95% 

10 25205 Industri  kemasan  dari  plastik 13.17% 6.16% 4.84% 1.76% 3.08% 2.81% 72.86% 8.05% 2.49% 0.04% 0.53% 0.88% 2.20% 12.94% 3.39% 100.53% 100.53% 100.53% 

 Industri  radio,  televisi,  alat-alat  

rekaman suara dan gambar,  dan  

sejenisnya 

11 32300  16.43% 3.15% 2.96% 1.30% 1.66% 2.98% 67.43% 7.11% 5.41% 0.23% 2.15% 0.31% 0.50% 13.67% 2.83% 93.52% 93.52% 93.52% 

12 34100 Industri  kendaraan roda empat  
atau lebih 7.40% 3.51% 3.67% 1.16% 2.51% 14.51% 79.25% 3.27% 2.59% 2.77% 0.00% 0.80% 0.65% 4.62% -0.19% 90.65% 90.65% 90.65% 

13 35911 Industri  sepeda motor  dan  
sejenisnya 22.94% 12.34% 13.00% 4.21% 8.80% 0.00% 75.94% 4.19% 1.31% 4.21% 0.00% 1.49% 0.83% 7.25% 0.03% 99.73% 99.73% 99.73% 

14 45000 Konstruksi 32.12% 24.92% 23.29% 6.95% 16.34% 0.00% 55.40% 17.05% 7.93% 0.63% 2.26% 0.12% 1.74% 16.64% 0.27% 116.26% 116.26% 116.26% 

15 50101 Perdagangan  besar mobil 7.98% 4.36% 7.17% 2.15% 5.02% 17.20% 87.74% 1.48% 0.23% 0.12% 0.07% 3.07% 0.26% 2.32% 2.26% 95.97% 95.97% 95.97% 

16 51391 Perdagangan  besar peralatan dan  
perlengkapan rumah tangga 19.35% 6.85% 6.87% 1.67% 5.20% 0.00% 59.67% 4.85% 1.40% 0.24% 0.07% 0.10% 0.08% 8.62% -1.08% 80.06% 80.06% 80.06% 

17 51430 Perdagangan  besar bahan-bahan  
konstruksi 39.99% 7.82% 7.84% 2.20% 5.64% 0.00% 59.52% 4.36% 2.64% 0.51% 0.64% 0.04% 0.02% 19.06% -3.28% 91.39% 91.39% 91.39% 

 Perdagagangan eceran berbagai  

macam barang yang utamanya  

makanan, minuman, atau  

tembakau di  pasar swalayan 

18 52111  20.97% 3.31% 3.87% 1.16% 2.72% 0.00% 87.54% 5.55% 2.21% 2.72% 0.19% 0.84% 0.28% 7.26% 1.18% 103.86% 103.86% 103.86% 

19 70101 Real  estate yang dimiliki  sendiri  
atau disewakan 38.92% 19.53% 21.28% 5.44% 15.84% 7.97% 39.63% 6.11% 2.24% 0.06% 1.56% 5.47% 3.73% 12.24% -4.07% 79.07% 79.07% 79.07% 
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Lampiran I 
Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak Nomo SE-96/PJ/2009 tentang  Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk  

Pemanfaatannya 

HASIL PENGHITUNGAN RASIO-RASIO TOTAL BENCHMARKING BEBERAPA KLU TERTENTU 
TAHUN PAJAK : 2006 

 Rasio-Rasio 
No. Kode   I II III 

KLU Uraian KLU GPM OPM PPM CTTOR NPM DPR 10*pn g py s b pl bl x sp 

20 85113 Jasa rumah  sakit swasta 52.07% 16.26% 16.10% 4.80% 11.29% 11.46% 7.25% 21.94% 6.20% 0.00% 0.25% 1.80% 1.96% 23.36% -0.16% 69.07% 69.07% 69.07% 

Keterangan : 
GPM : Gross Profit Margin  pn : Rasio Pajak Masukan terhadap Penjualan  bl : Rasio Biaya Luar Usaha terhadap Penjualan 
OPM : Operating Profit Margin  g : Rasio Biaya Gaji terhadap Penjualan  x : Rasio Input Lainnya terhadap Penjualan 
PPM : Pre-tax Profti Margin  py : Rasio Biaya Penyusutan terhadap Penjualan  sp : selisih persediaan 

CTTOR : Corporate Tac to Turn Over Ratio s : Rasio Biaya Sewa terhadap Penjualan  I : 10pn + g + b +OPM + x  
NPM : Net Profit Margin  b : Rasio Biaya Bunga terhadap Penjualan  II : 10pn + g + b + x + PPM – (pl – bl)  
DPR : Dividend Payout Ratio  pl : Rasio Penghasilan Luar Usaha terhadap Penjualan III : 10pn + g + b + x + NPM – (pl – bl) +  CTTOR  
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Lampiran I 
Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak Nomo SE-96/PJ/2009 tentang  Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk  

Pemanfaatannya 

HASIL PENGHITUNGAN RASIO-RASIO TOTAL BENCHMARKING BEBERAPA KLU TERTENTU 
TAHUN PAJAK : 2007 

 Rasio-Rasio 
 I II III No. Kode  

KLU Uraian KLU GPM OPM PPM CTTOR NPM DPR 10*pn g py s b pl bl x sp 

1 15141 Industri  minyak kasar  (minyak  
makan) dari nabati  dan hewani 42.12% 34.22% 35.60% 10.52% 25.07% 4.10% 26.26% 11.93% 4.27% 0.17% 0.16% 3.08% 1.70% 22.45% -0.76% 95.02% 95.02% 95.02% 

2 15144 Industri  minyak goreng dari  
minyak kelapa  sawit 47.88% 37.86% 42.69% 10.55% 32.14% 5.35% 18.02% 10.05% 3.66% 0.19% 1.49% 7.23% 2.39% 19.24% 2.02% 86.65% 86.65% 86.65% 

3 15410 Industri  roti  dan sejenisnya 29.61% 17.58% 19.51% 5.24% 14.27% 0.00% 58.77% 13.09% 1.52% 0.16% 0.68% 2.70% 0.77% 11.61% 1.83% 101.73% 101.73% 101.73% 

4 15432 Industri  makanan dari  coklat dan  
kembang gula 23.32% 14.14% 14.78% 4.42% 10.35% 95.48% 58.16% 12.19% 1.29% 0.07% 0.12% 0.64% 0.00% 9.31% -1.87% 93.92% 93.92% 93.92% 

5 16002 Industri  rokok kretek 29.69% 20.64% 21.01% 6.27% 14.74% 35.52% 18.26% 4.54% 0.86% 0.54% 0.00% 1.33% 0.96% 12.79% 5.77% 56.23% 56.23% 56.23% 

6 16003 Industri  rokok putih 29.69% 20.64% 21.01% 6.27% 14.74% 35.52% 18.26% 4.54% 0.86% 0.54% 0.00% 1.33% 0.96% 12.79% 5.77% 56.23% 56.23% 56.23% 

7 21010 Industri  pulp dan kertas 19.78% 15.18% 6.27% 1.88% 4.39% 0.00% 43.45% 4.70% 5.61% 0.09% 6.67% 5.98% 14.89% 16.14% 2.06% 86.14% 86.14% 86.14% 8 22120 Penerbitan surat kabar,  jurnal,  
dan majalah 50.91% 26.98% 27.86% 6.93% 20.93% 0.00% 37.83% 11.22% 3.19% 0.43% 1.53% 4.16% 3.28% 12.55% 0.08% 90.12% 90.12% 90.12% 

9 24232 Industri  farmasi 53.96% 17.99% 21.52% 5.97% 15.55% 18.82% 66.12% 12.88% 2.74% 1.53% 0.21% 5.62% 2.10% 28.75% 3.00% 125.94% 125.95% 125.95% 

10 25205 Industri  kemasan  dari  plastik 13.17% 6.16% 4.84% 1.76% 3.08% 2.81% 72.86% 8.05% 2.49% 0.04% 0.53% 0.88% 2.20% 12.94% 3.39% 100.53% 100.53% 100.53% 

 Industri  radio,  televisi,  alat-alat  

rekaman suara dan gambar,  dan  

sejenisnya 

11 32300  16.43% 3.15% 2.96% 1.30% 1.66% 2.98% 67.43% 7.11% 5.41% 0.23% 2.15% 0.31% 0.50% 13.67% 2.83% 93.52% 93.52% 93.52% 

12 34100 Industri  kendaraan roda empat  
atau lebih 5.72% 3.44% 3.50% 1.11% 2.38% 9.94% 78.57% 2.72% 1.59% 2.34% 0.14% 0.58% 0.52% 3.19% 1.55% 88.07% 88.07% 88.07% 

13 35911 Industri  sepeda motor  dan  
sejenisnya 22.94% 12.34% 13.00% 4.21% 8.80% 0.00% 75.94% 4.19% 1.31% 4.21% 0.00% 1.49% 0.83% 7.25% 0.03% 99.73% 99.73% 99.73% 

14 45000 Konstruksi 32.12% 24.92% 23.29% 6.95% 16.34% 0.00% 55.40% 17.05% 7.93% 0.63% 2.26% 0.12% 1.74% 16.64% 0.27% 116.26% 116.26% 116.26% 

15 50101 Perdagangan  besar mobil 7.98% 4.36% 7.17% 2.15% 5.02% 17.20% 87.74% 1.48% 0.23% 0.12% 0.07% 3.07% 0.26% 2.32% 2.26% 95.97% 95.97% 95.97% 

16 51391 Perdagangan  besar peralatan dan  
perlengkapan rumah tangga 18.87% 8.51% 7.17% 2.02% 5.15% 0.00% 66.94% 3.69% 0.75% 0.29% 0.28% 0.16% 1.50% 7.32% 10.01% 86.73% 86.73% 86.73% 

17 51430 Perdagangan  besar bahan-bahan  
konstruksi 39.99% 7.82% 7.84% 2.20% 5.64% 0.00% 59.52% 4.36% 2.64% 0.51% 0.64% 0.04% 0.02% 19.06% -3.28% 91.39% 91.39% 91.39% 

 Perdagagangan eceran berbagai  

macam barang yang utamanya  

makanan, minuman, atau  

tembakau di  pasar swalayan 

18 52111  20.97% 3.31% 3.87% 1.16% 2.72% 0.00% 87.54% 5.55% 2.21% 2.72% 0.19% 0.84% 0.28% 7.26% 1.18% 103.86% 103.86% 103.86% 

19 70101 Real  estate yang dimiliki  sendiri  
atau disewakan 40.82% 19.18% 22.12% 5.39% 16.74% 9.46% 32.53% 8.21% 1.82% 0.18% 4.00% 10.36% 7.42% 15.01% -7.23% 78.93% 78.93% 78.93% 
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Lampiran I 
Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak Nomo SE-96/PJ/2009 tentang  Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk  

Pemanfaatannya 

HASIL PENGHITUNGAN RASIO-RASIO TOTAL BENCHMARKING BEBERAPA KLU TERTENTU 
TAHUN PAJAK : 2007 

 Rasio-Rasio 
 I II III No. Kode  

KLU Uraian KLU GPM OPM PPM CTTOR NPM DPR 10*pn g py s b pl bl x sp 

20 85113 Jasa rumah  sakit swasta 52.07% 16.26% 16.10% 4.80% 11.29% 11.46% 7.25% 21.94% 6.20% 0.00% 0.25% 1.80% 1.96% 23.36% -0.16% 69.07% 69.07% 69.07% 

Keterangan : 
GPM : Gross Profit Margin  pn : Rasio Pajak Masukan terhadap Penjualan  bl : Rasio Biaya Luar Usaha terhadap Penjualan 
OPM : Operating Profit Margin  g : Rasio Biaya Gaji terhadap Penjualan  x : Rasio Input Lainnya terhadap Penjualan 
PPM : Pre-tax Profti Margin  py : Rasio Biaya Penyusutan terhadap Penjualan  sp : selisih persediaan 

CTTOR : Corporate Tac to Turn Over Ratio s : Rasio Biaya Sewa terhadap Penjualan  I : 10pn + g + b +OPM + x  
NPM : Net Profit Margin  b : Rasio Biaya Bunga terhadap Penjualan  II : 10pn + g + b + x + PPM – (pl – bl)  
DPR : Dividend Payout Ratio  pl : Rasio Penghasilan Luar Usaha terhadap Penjualan III : 10pn + g + b + x + NPM – (pl – bl) +  CTTOR  
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LAMPIRAN V 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

NOMOR KEP – 34/PJ/2003 

 

TENTANG 

 

KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK 

Menimbang : 

bahwa sehubungan dengan adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
2000 yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik dan dalam rangka 
penyempurnaan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Klasifikasi 
Lapangan Usaha Wajib Pajak; 

Mengingat : 

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3984);  

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3985);  
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3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122; Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3986);  

4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-161/PJ/2001 tentang Jangka 
Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan 
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KLASIFIKASI 
LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK. 

Pasal 1 

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak disusun menurut Kategori, Golongan 
Pokok, Golongan, Sub golongan dan Kelompok Kegiatan Ekonomi 
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak ini. 

Pasal 2 

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak dipergunakan untuk :  

a. Tata Usaha Wajib Pajak, seperti data Kelompok Kegiatan Ekonomi Wajib 
Pajak dalam Master File Wajib Pajak, Kelompok Kegiatan Ekonomi pada 
SPT Pajak Penghasilan dan SPT Masa PPN dan PPn BM;  

b. Dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 

c. Keperluan khusus lainnya. 

Pasal 3 

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, maka Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1444/PJ.24/1993 tanggal 14 
Desember 1993 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 4 

Klasifikasi Lapangan Usaha ini disebut Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 
2003. 

Pasal 5 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
dipergunakan pertama kali untuk SPT Masa PPN dan PPn BM bulan 
Januari 2003 dan SPT Tahunan PPh Tahun 2002. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 14 Pebruari 2003 

DIREKTUR JENDERAL, 
 

ttd 
 

HADI POERNOMO 
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