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ABSTRACT 

The research focused on the analysis of differences in interest rewards based on 
government regulations. This research was conducted with qualitative methods because it is multi 
method in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter. 

Interest reward in tax is given by DJP (Direktorat Jenderal Pajak) because of calculation 
error. Taxpayers can get interest reward if their objection or appeal to assessment tax (Surat 
Ketetapan Pajak) is partially completely granted. The objection or appeal is effect from taxpayer’s 
disagreement to verification result of which is doing by DJP. Taxpayers have to include reason 
based on principle or argumentation and support data in applying objection or appeal. All of them 
are stipulated in government regulations. 

Researcher concluded that there are differences in the payment due to interest rewards by 
regulatory reform. The impact of regulatory reform on the interest rewards is not easily given to 
taxpayers and to increase government revenues due to administrative sanctions in filing an 
objection / appeal request is denied or partially granted by DJP. 
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I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 
Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dalam penerimaan dan 

pengeluaran pajak masih terdapat perbedaan pandangan atau sengketa pajak. Jika 

terdapat sengketa atau perbedaan pandangan antara Fiskus dan Wajib Pajak, yang 

berkenaan dengan Surat Ketetapan Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan 

keberatan, banding dan peninjauan kembali. Imbalan bunga diberikan atas dikabulkannya 

sebagian atau seluruhnya atas Surat Ketetapan Pajak setelah dilakukannya pemeriksaan. 

Kondisi yang menyebabkan pemberian imbalan bunga diatur dalam perundang-undangan 

Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), dapat diabagi menjadi dua kelompok besar. 

Pertama, Wajib Pajak terlambat menerima pengembalian hak kelebihan pembayaran 

pajak. Kedua, Wajib Pajak telah membayar kekurangan pajak, namun, setelah proses 

hukum administrasi dengan benar, diputuskan bahwa utang pajak yang telah dibayar lebih 

besar dari utang pajak sebagaimana dimaksud dalam keputusan hukum administrasi 

tersebut. Imbalan Bunga tidak dianggarkan dalam APBN dan bukan merupakan 

pengeluaran dalam rangka fungsi pemerintah memberikan pelayanan publik. 
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Berkaitan dengan Wajib Pajak Lebih Bayar berhak atas imbalan bunga sebagai 

kompensasi dari Fiskus yang diatur dalam pasal 27(A) ayat 1 dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009. Imbalan bunga diatur secara menyeluruh pada Pasal 43 dalam 

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada yang merupakan penyempurnaan Pasal 24 

Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2007 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan 

Kewajiban Perpajakan mengenai imbalan bunga. Pada Peraturan Pemerintah nomor 80 

Tahun 2007 terdapat kelemahan yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan 

imbalan bunga sehingga negara dirugikan. Pada Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 

2011 merubah pengenaan atas imbalan bunga. Dalam peralihan peraturan ini masih 

terdapat perdebatan antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Hal ini disebabkan oleh Wajib 

Pajak yang belum memahami peralihan peraturan baru mengenai imbalan bunga. 

1.2 Pembatasan Masalah 
Mengingat pemberian imbalan bunga pada dilaksanakan pada semua Kantor Pelayanan 

Pratama Pajak, dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang, sehingga diharapkan 

dapat diperoleh gambaran efektivitas dari perubahan peraturan pajak. Penelitian ini 

membatasi pengajuan imbalan bunga yang dikenakan untuk pajak penghasilan pasal 23 

pada tahun pajak sesudah PP 80 tahun 2007 diterapkan, yaitu tahun 2008 serta 

membandingkan dengan tahun sesudah PP 74 tahun 2011 diterapkan, yaitu tahun 2012. 

2. Penelitian ini akan menganalisis penerapan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 80 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 

tahun 2011. 

1.3 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang akan diuraikan yaitu: 

1. Bagaimana penerapan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 80 tahun 2007? 

2. Bagaimana penerapan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 74 tahun 2011? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ingin dikemukakan sebelumnya, 

adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan imbalan bunga pada 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2007 serta untuk mengetahui 

penerapan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

tahun 2011. 

B. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang memerlukan yaitu untuk memberikan masukan bagi KPP Pratama Serang dalam 

melihat efektifitas dan sosialisasi pemberian imbalan bunga pada PP No 74 Tahun 2011 

dan dapat menjadi ilmu pengetahuan bagi yang memerlukan. 

 
II. Landasan Teori 

2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Konsep Dasar Perpajakan 

A. Pengertian Pajak 

Menurut Rochmat Soemitro: (Perpajakan: Teori & Kasus, Siti Resmi, 2009) 

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), 

yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 

pengeluaran umum.”  

B. Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2008), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur 

perpajakan untuk menetukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku. 

 

 

 

3 
 



b. Self Assesment System 

Sistem pemungutan pajak memberikan wewenang Wajib Pajak 

dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  

c. Witholding System 

Sistem pemungutan pajak memberi kewenangan kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menetukan besarnya pajak terutang oleh Wajib 

Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang 

berlaku.  

2.1.2 Surat Ketetapan Pajak 

Menurut Resmi (2008), surat ketetapan pajak berfungsi sebagai sarana 

untuk melakukan koreksi fiskal terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata 

atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau 

kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan, sarana untuk 

mengenakan sanksi administrasi perpajakan, sarana administrasi untuk melakukan 

penagihan pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih 

bayar, dan sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Jenis-jenis 

surat ketetapan pajak: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) 

2.1.3 Pemeriksaan 

Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Fiskus dapat dibahas bersama-

sama dengan Wajib Pajak untuk membahas hasil pemeriksaan tersebut dalam 

pembahasan akhir. Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk hadir dalam jangka 

waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan. Jenis-jenis pemeriksaan: (Fidel, 2010) 

a. Pemeriksaan Rutin 

b. Pemeriksaan Kriteria Khusus 

c. Pemeriksaan Khusus 
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2.1.4 Keberatan 

Wajib Pajak memiliki hak untuk dapat mengajukan keberatan apabila 

merasa tidak/belum puas atas suatu ketetapan pajak dan berpendapat bahwa 

jumlah rugi, jumlah pajak dan pemotongan atau pemungutannya tidak sesuai 

sebagaimana mestinya. Tata cara pengajuan keberatan: 

a. Tata cara pengajuan keberatan yaitu sebagai berikut: (Pasal 4 ayat (1) PMK-

9/PMK.03/2013) 

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia 

2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang 

dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak 

dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. 

3. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak 

untuk 1 (satu) pemotongan pajak atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak. 

4. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit 

sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan akhir 

hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum surat 

keberatan disampaikan. 

5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: 

a. Surat ketetapan pajak dikirim; atau 

b. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, 

Kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut 

tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak 

6. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat 

Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan 

tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus 

2.1.4 Banding 

Banding dalam UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah:  

“upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung 

Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.” 

Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke badan peradilan pajak apabila 

masih merasa tidak/belum puas atas keberatan yang diajukan. Dalam pengajuan 
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banding, pengadilan pajak mengeluarkan putusan atas Surat Keputusan Keberatan 

yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang disebut Putusan Banding. 

a. Syarat pengajuan banding 

1. Tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan alasan yang jelas 

2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima 

3. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan 

4. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. Putusan Pengadilan 

Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara. 

2.1.5 Peninjauan Kembali 

Wajib pajak masih memiliki hak untuk dapat mengajukan peninjauan 

kembali kepada Mahkamah Agung apabila masih merasa tidak/belum puas 

terhadap Putusan Banding. Pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan satu 

kali oleh pihak bersengketa yang tidak/belum puas dengan putusan Pengadilan 

Pajak kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan 

Putusan Peninjauan Kembali.  

Putusan Peninjauan Kembali dalam pasal 1 angka (37) UU No 16 Tahun 

2009 adalah: 

“putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang 

diajukan oleh Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak terhadap Putusan Banding 

atau Putusan Gugatan dari badan peradilan pajak.” 

2.1.6 Imbalan Bunga  

Imbalan bunga merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Wajib 

Pajak (WP) dalam perpajakan. Pemberian imbalan bunga dapat disebabkan Fiskus 

yang melakukan kesalahan perhitungan pajak terhadap WP dan atas 

ketidakpuasan tersebut WP mengajukan keberatan/banding atas Surat Ketetapan 

Pajak (SKP) yang diterbitkan Ditjen Pajak. Fiskus menerbitkan Surat Ketetapan 

Pajak untuk menetapkan jumlah pajak Wajib Pajak yang terutang.  

Wajib Pajak dapat mengeluarkan pendapat atas ketidaksetujuan SKP yang 

dikeluarkan oleh Fiskus dengan mengajukan keberatan dengan melampirkan data-

data terkait. Fiskus selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap WP tersebut. 

Terdapat dua kemungkinan, pertama, keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya maka kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dan ditambah 

imbalan bunga 2% (dua persen) dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-
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undangan dan diterbitkannya SKP baru yang mengabulkan keberatan. Kedua, 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding apabila tidak/belum puas 

terhadap Putusan Keberatan.  

Dalam pengajuan Permohonan Banding tersebut, terdapat dua 

kemungkinan, pertama, Permohonan Banding dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, maka kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dan ditambah 

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dengan ketentuan yang diatur dalam 

perundang-undangan dan diterbitkannya SKP baru yang mengabulkan keberatan. 

Kedua, apabila WP mengajukan tidak/belum puas terhadap Imbalan bunga 

merupakan suatu kerugian bagi negara. Wajib Pajak yang mengerti tentang 

imbalan bunga akan memanfaatkannya sebagai “tabungan”. Pemerintah 

memperbaiki peraturan tersebut dengan merubah pasal, khususnya pada pasal 

imbalan bunga.  

Pemberian imbalan bunga bermula pada perbedaan pendapat tentang 

perhitungan antara Fiskus dan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak. Wajib 

Pajak dapat mengajukan keberatan, permohonan banding dan peninjauan kembali. 

Apabila dikabulkan sebagian atau seluruhnya atas keberatan, banding dan 

peninjauan kembali maka Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga. 

Terdapat perbedaan perolehan imbalan bunga pada Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Hal 

tersebut menjadi perhatian penulis pada penelitian ini. 
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Flowchart Proses Pemberian Imbalan Bunga 

Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Ketetapan Pajak 
(Awal) 

Keberatan, Banding dan 
Peninjauan Kembali yang 

dilakukan oleh WP 

Pemeriksaan yang dilakukan 
oleh Fiskus (Kanwil DJP) 

 Pemberian Imbalan Bunga  

Surat Ketetapan Pajak 
(Akhir) 

Apabila WP masih tidak/belum 
puas atas Putusan Keberatan, 

maka dapat mengajukan 
Banding ke Kantor DJP Pusat 

Apabila WP masih tidak/belum 
puas atas Putusan Banding, 

maka dapat mengajukan 
Peninjauan Kembali ke 

Mahkamah Agung 
 

WP mengajukan Keberatan 
terhadap ketidakpuasan atas 
SKP yang dikeluarkan Fiskus 

Ke Kanwil DJP 

Apabila disetujui sebagian dan 
seluruhnya oleh Ditjen Pajak 

Pemeriksaan yang dilakukan 
Fiskus (KPP Pratama) 
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2.2 Rerangka Penelitian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perbandingan 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

 

III. Metodologi Penelitian 
3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penelitian 

ini penulis memilih objek penelitian yaitu PP No 80 tahun 2007 dan PP No 74 Tahun 2011 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang, Banten.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder, yang diperoleh dari KPP Pratama Serang seksi pengawasan dan konsultasi. 

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan melakukan 

dokumentasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dengan studi 

literatur.   

3.3 Metode Analisis Data 
Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, penulis mengumpulkan semua 

data tentang imbalan bunga dan aturan-aturan perpajakan terkait yang terdapat pada KPP 

Pratama Serang dan dengan melakukan wawancara, selanjutnya dipilih sesuai dengan 

PP 80 tahun 2007 

Penerapan Imbalan Bunga 

KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI 

PP 74 tahun 2011 

Penerapan Imbalan Bunga 

SKPLB SKPN SKPKB SKPKBT 

SURAT KETETAPAN PAJAK AKHIR 

SURAT KETETAPAN PAJAK AWAL 
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permasalahan. Setelah itu membandingkan data tentang imbalan bunga dengan aturan-

aturan perpajakan. Langkah selanjutya yaitu memaparkan data dengan menyusun dan 

mengorganisasi data untuk menjadi informasi yang memiliki gambaran keseluruhan dan 

sebagai bahan kesimpulan. Dengan hasil dari analisis data ini, penulis dapat menjawab 

permasalahan yang menjadi rumusan masalah penelitian ini untuk mencapai kesimpulan 

dan saran-saran. 

 

IV. Analisis dan Pembahasan 
4.1 Gambaran Umum KPP Pratama Serang 

4.1.1 Riwayat Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang 
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-122/PJ/2007 tanggal 

09 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Serang (KPP Serang) berubah nama menjadi 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang (KPP Pratama Serang) yang merupakan 

gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Serang dan Kantor 

Pelayanan Pajak Serang yang melebur menjadi satu tempat pelayanan perpajakan 

terpadu. Sedangkan KP-4 Rangkasbitung berubah menjadi KP2KP Rangkas Bitung yang 

merupakan kantor unit terpisah dari KPP Pratama Serang dan bertanggung jawab 

langsung kepada Kantor Wilayah DJP Banten.  

KPP Pratama Serang memiliki Wajib Pajak pada Kawasan Industri Serang Timur: 

Cikande, Jawilan, Kopo, Ciruas, Kragilan dan Kawasan Industri Serang Barat : 

Bojonegara, Kramatwatu. 

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang 
1. Sub Bagian Umum 

Tugas dari Sub Bagian Umum ini adalah melakukan urusan tata usaha kepegawaian, 

pelaporan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan. 

Sub Bagian Umum ini terdiri dari: 

1) Tata  Usaha dan Kepegawaian 

2) Urusan Keuangan 

3) Urusan Rumah Tangga 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengolahan data,  analisa, dan penyajian 

informasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  
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3. Seksi Pelayanan 

Seksi Pelayanan ini mempunyai tugas melakukan tatap muka secara langsung 

terhadap Wajib Pajak yang memerlukan informasi sekitar pajak dan menyelesaikan 

kewajiban administrasi pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak. 

4. Seksi Ekstensifikasi  

Seksi Ekstensifikasi secara gambaran pada umumnya mempunyai tugas untuk 

mendapatkan data langsung ke lapangan. 

5. Seksi Pemeriksaan  

Seksi Pemeriksaan ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 

Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I – III (Waskon I – III) 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi ini secara gambaran umumnya mempunyai tugas 

melakukan pengawasan pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) serta memberikan 

konsultasi terhadap pertanyaan seputar pajak dan beberapa pengurusan administrasi 

lainnya kepada Wajib Pajak 

7. Seksi Penagihan 

Seksi Penagihan ini mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan penagihan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan penagihan 

piutang pajak.  

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisa Berdasarkan Kasus Pemeriksaan dan Pengajuan Keberatan Yang 
Dilakukan PT XYZ Untuk Tahun Pajak 2008 Terhadap KPP Pratama Serang 

4.2.1.1 Analisa Berdasarkan Kasus Pemeriksaan KPP Pratama Serang Pada PT XYZ 
Untuk Tahun Pajak 2008 

Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas pajak KPP Pratama Serang, 

pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melakukan penagihan pajak. Pada PMK-

17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan untuk 

menguji kepatuhan, pemeriksaan akan berujung pada penetapan pajak terutang, berupa 

SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB atau STP. Fiskus dalam melakukan pemeriksaan 

pajak memperhatikan dan menguji pemenuhan kewajiban perpajakan WP dilakukan 

dengan menelusuri kebenaran surat pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan 
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pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan 

usaha sebenarnya dari WP.  

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 

Pajak dilakukan oleh tim pemeriksa dari KPP Pratama Serang. Peneliti tidak mengikuti 

proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak. Hal tersebut disebabkan 

pemeriksaan ini dilakukan pada tahun pajak 2008. Peneliti memperoleh data dalam 

bentuk daftar temuan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. 

PT XYZ merupakan perusahaan yang melakukan aktifitas produksi di Serang 

dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Serang. Pemeriksaan tersebut 

dilakukan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam daftar temuan pemeriksaan, 

peneliti memperoleh data pemeriksaan tersebut meliputi PPh Badan, PPh Pasal 21, PPh 

Pasal 23, PPh Pasal 26, PPN Dalam Negeri Masa Januari 2008, PPN Pasal 16 D dan 

PPN Jasa Luar Negeri. Berikut merupakan salah satu isi daftar temuan pemeriksaan 

pajak yang menjadi sengketa antara PT XYZ dengan fiskus, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: KPP Pratama Serang 

 

No. 
Urut 

Pos-Pos Yang Dikoreksi Jumlah Koreksi 

III 
1 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
3 

PPh PASAL 23 
Objek PPh 

Menurut SPT/WP   Rp 10.790.970.862 
Menurut Pemeriksa Rp 11.539.251.236 

 
 

 
Pajak Terhutang 

Menurut SPT/WP   Rp 360.843.460 
Menurut Pemeriksa Rp 394.526.077 
 
 

Penghitungan Pajak: 
Pajak Terhutang               Rp 394.516.077 
Kredit Pajak                    Rp 360.843.460 
Pajak Kurang dibayar       Rp  33.672.617   
Sanksi Administrasi         Rp  10.775.237 
Pajak Yang Masih           Rp   44.447.854 
Harus Dibayar 

 
 
 
 
Rp 748.280.374 
 
 
 
 
 
Rp 33.627.617 
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Berdasarkan hasil temuan yang ditemukan oleh tim pemeriksa bahwa PT XYZ 

masih terdapat kekurangan bayar atas PPh Pasal 23 sebesar Rp 33.672.617 dan 

ditambah dengan sanksi administrasi sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar 

menjadi Rp 44.447.854 Atas hasil temuan tersebut maka diterbitkannya Surat Ketetapan 

Kurang Bayar PPh Pasal 23. Dalam  hal ini, fiskus memberitahukan Wajib Pajak dengan 

mengeluarkan SPHP.  

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut melampirkan daftar 

temuan hasil pemeriksaan, sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui hasil koreksi fiskal 

yang dilakukan fiskus. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut 

memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan tertulis berupa 

lembar persetujuan seluruh hasil pemeriksaan atau surat sangggahan yang disertai 

dengan alasan yang mendukung sanggahan apabila tidak menyetujui sebagian atau 

seluruh dari hasil pemeriksaan. Wajib Pajak diberi kesempatan untuk hadir dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk melakukan sanggahan apabila tidak 

menyetujui sebagian atau seluruhnya hasil pemeriksaan yang dilakukan Fiskus.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PT XYZ sebagai Wajib Pajak tidak 

menyetujui sebagian dengan mengirimkan surat sanggahan yang disertai dengan alasan 

yang mendukung. Surat sanggahan tersebut salah satunya mengungkapkan 

ketidaksetujuan WP atas pemeriksaan fiskus pada PPh Pasal 23. Selanjutnya, PT XYZ 

mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 

23. 

 

4.2.1.2 Analisa Berdasarkan Keberatan PT XYZ Terhadap Pemeriksaan KPP Pratama 
Serang  

Berdasarkan wawancara dengan hakim pengadilan pajak dan analisa 

berdasarkan ketentuan dan dokumen, surat sanggahan yang diajukan oleh PT XYZ 

terhadap hasil pemeriksaan fiskus, dapat dilihat bahwa sesuai, pengajuan keberatan 

yang dilakukan PT XYZ atas suatu Surat Ketetapan Pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar (SKPKB) dan memenuhi syarat tata cara formatif pengajuan keberatan 

yang sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, seperti pengajuan 

keberatan dilakukan dalam Bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang 

terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut 

perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan 
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dan lain-lain. Semua dokumen tidak hanya dalam bentuk dokumen fotokopi tetapi 

termasuk dokumen asli. 

Berdasarkan wawancara dengan Account Representative KPP Pratama Serang, 

PT XYZ memberikan tanggapan tertulis dengan mengajukan surat sanggahan terkait 

dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Dalam surat sanggahan tersebut 

terdapat beberapa ketidaksetujuan WP terhadap pos-pos yang dikoreksi oleh Fiskus, 

salah satunya pos PPh Pasal 23, yang menjadi sengketa antara PT XYZ dengan KPP 

Pratama Serang. PT XYZ sebelum mengajukan keberatan, sudah membayar sebagian 

kekurangan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Fiskus 

sebesar Rp 33.672.617. Pada saat mengeluarkan surat tanggapan tersebut, PT XYZ 

melampirkan perhitungan-perhitungan beserta dengan alasan-alasan yang mendukung.  

Kanwil DJP Banten menghitung pembayaran pajak atas Surat Ketetapan Pajak 

Kurang Bayar PPh Pasal 23 yang awalnya pajak yang harus dibayar sebesar Rp 

44.447.854 menjadi Rp 7.537.751. Berkaitan dengan koreksi yang dilakukan Kanwil DJP 

Banten, PT XYZ mendapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) 

sebesar Rp 36.910.104. Dalam SKP Ditjen Pajak menerima sebagian keberatan WP dan 

mengurangkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 23 untuk masa 

pajak Januari sampai dengan Desember 2008. Berikut hasil keputusan yang dikeluarkan 

Kanwil DJP Banten.  (Pada Tabel 4.2) 

Tabel 4.2 
Uraian Semula (Rp) Ditambah/(dik

urangi) (Rp) 
Menjadi (Rp) 

Penghasilan Kena Pajak PPh 
Pasal 23 

11.539.251.236 (621.192.216) 10.918.059.020 

PPh pasal 23 terutang 394.516.077 (27.926.200) 366.553.877 
Kredit Pajak 360.843.460 0 360.843.460 
PPh Kurang (Lebih) Bayar 33.672.617 (27.926.200) 5.710.417 
Sanksi Administrasi: 10.775.237 (8.947.904) 1.827.333 
PPh Yg Masih Harus (Lebih) 
dibayar 

44.447.854 (36.910.104) 7.537.751 

Sumber: Kantor Wilayah DJP Banten 

Berdasarkan data yang diperoleh, atas dikabulkan sebagian pengajuan 

keberatan oleh Kanwil DJP Banten, PT XYZ menyetujui hasil pemeriksaan mengenai 

keberatan dan tidak melanjutkan proses banding. 
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4.2.2 Analisa Pemberian Imbalan Bunga Atas Kasus Pemeriksaan dan Pengajuan 
Keberatan Yang Dilakukan PT XYZ Untuk Tahun Pajak 2008 Terhadap KPP Pratama 
Serang 

4.2.2.1 Analisa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Account Representative dan 

menganalisa dokumen KPP Pratama Serang imbalan bunga pada PP No 80 Tahun 

2007 tidak dapat berikan, apabila:. 

a. SKPKB atau Surat SKPKBT yang pengajuan keberatan, permohonan banding, 

atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya tidak 

akan bisa mendapat imbalan bunga, apabila Wajib Pajak sebelum pengajuan 

keberatan/banding telah melunasi sebagian jumlah pajak yang telah disetujui 

SKPKB atau SKPKBT. 

Tabel 4.3 
PP No 80 Tahun 2007 Penerapan Pada KPP Pratama Serang 

Pemeriksaan: 
- Dasar dilakukannya pemeriksaan 

 
 

- Wajib Pajak harus memperlihatkan 
dan/atau meminjamkan buku atau 
catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh (Tata Cara 
Pemeriksaan) 

 
- Pemeriksaan rutin dan WP mengajukan 

keberatan 
 

- KPP Pratama Serang melakukan 
peminjaman buku, catatan dan dokumen 
PT XYZ 

Keberatan: 
- Tata cara pengajuan keberatan oleh 

WP (UU KUP) 
- Wajib Pajak menyampaikan alasan 

tambahan atau penjelasan tertulis untuk 
melengkapi dan/atau memperjelas surat 
keberatan yang telah disampaikan 

. 
- Sebelum menerbitkan Surat Keputusan 

Keberatan, Direktur Jenderal Pajak 
harus menyampaikan Surat 
Pemberitahuan kepada WP untuk hadir 
guna memberi keterangan atau 
memperoleh penjelasan mengenai 
keberatannya. 
 

- Penyelesaian keberatan (PMK) 
 

 
- KPP Pratama Serang menerima 

dokumen secara lengkap. 
- KPP Pratama Serang menerima 

penjelasan tertulis yang disampaikan 
oleh PT XYZ sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan keberatan. 

 
- KPP Pratama Serang mengirimkan Surat 

Pemberitahuan untuk hadir kepada PT 
XYZ. 
 
 

 
 
- KPP Pratama Serang telah 

mengumpulkan semua dokumen, 
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- Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan 

dapat berupa mengabulkan seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau 
menambah besarnya jumlah pajak yang 
harus dibayar 

keterangan, bukti dan data pendukung 
dan menyerahkannya kepada Kantor 
Pajak Wilayah Banten 
 

- Kantor Wilayah Banten menerima 
sebagian permohonan keberatan yang 
diajukan PT XYZ  

 

Imbalan Bunga: 
- Kelebihan pembayaran akibat Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan Banding 
atau Putusan Peninjauan Kembali atas 
sebagian jumlah pajak yang tercantum 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan yang tidak 
disetujui dalam Pembahasan Hasil Akhir 
Pemeriksaan, namun dibayar sebelum 
pengajuan keberatan, permohonan 
banding atau permohonan peninjauan 
kembali, atau sebelum diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali 

 
- Imbalan bunga tidak diberikan kepada 

PT XYZ karena telah membayar 
kelebihan pembayaran pajak akibat 
Surat Keputusan Keberatan atas 
SKPKB. 
 

- Imbalan bunga tidak dapat diberikan 
karena SKPKB PPh Pasal 23 masa 
pajak Januari sampai dengan Desember 
2008 tidak disetujui oleh Wajib Pajak 
dalam Pembahasan Hasil Akhir 
Pemeriksaan. 

 
- KPP Pratama Serang hanya 

mengembalikan kelebihan pembayaran 
pajak sebesar RP 36.910.104 tanpa 
imbalan bunga. 

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 
 

4.2.2.2  Analisa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2011 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Account Representative KPP Pratama 

Serang imbalan bunga pada PP No 74 Tahun 2011 dapat dan tidak dapat berikan 

apabila: 

a. Semua SKPKB atau SKPKBT yang pengajuan keberatan, permohonan banding, 

atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya tidak 

akan mendapat imbalan bunga, apabila Wajib Pajak sebelum pengajuan 

keberatan/banding telah melunasi atau membayar paling sedikit jumlah yang telah 

disetujui WP dalam SKPKB atau SKPKBT. 

b. Hasil verifikasi dapat diajukan sebagai dasar pengajuan keberatan, permohonan 

banding dan permohonan peninjauan kembali, sehingga Wajib Pajak masih 

dimungkinkan untuk bisa mendapatkan imbalan bunga. 
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Tabel 4.4 
PP No 74 Tahun 2011 Penerapan Pada KPP Pratama Serang 

Pemeriksaan: 
- Dasar dilakukannya pemeriksaan 
 
 
- Wajib Pajak harus memperlihatkan 

dan/atau meminjamkan buku atau 
catatan, dokumen yang menjadi 
dasarnya dan berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh. (Tata Cara 
Pemeriksaan) 

 
- Pemeriksaan rutin dan WP 

mengajukan keberatan 
 

- KPP Pratama Serang melakukan 
peminjaman buku, catatan dan 
dokumen PT XYZ 

 

Keberatan: 
- Tata cara pengajuan keberatan oleh WP 

(UU KUP). 
 

- Wajib Pajak menyampaikan alasan 
tambahan atau penjelasan tertulis untuk 
melengkapi dan/atau memperjelas surat 
keberatan yang telah disampaikan. 

 
 
- Sebelum menerbitkan Surat Keputusan 

Keberatan, Direktur Jenderal Pajak 
harus menyampaikan Surat 
Pemberitahuan kepada WP untuk hadir 
guna memberi keterangan atau 
memperoleh penjelasan mengenai 
keberatannya. 
 

- Penyelesaian keberatan (UU KUP). 
 
 
 

 
- Keputusan Dirjen Pajak atas keberatan 

dapat berupa mengabulkan seluruhnya 
atau sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang harus 
dibayar. 

 
- KPP Pratama Serang menerima 

dokumen secara lengkap. 
 

- KPP Pratama Serang menerima 
penjelasan tertulis yang disampaikan 
oleh PT XYZ sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan keberatan. 

 
- KPP Pratama Serang mengirimkan 

Surat Pemberitahuan untuk hadir 
kepada PT XYZ. 

 
 
 
 
 

- KPP Pratama Serang telah 
mengumpulkan semua dokumen, 
keterangan, bukti dan data pendukung 
dan menyerahkannya kepada Kantor 
Pajak Wilayah Banten. 

- KPP Pratama Serang menerima 
sebagian permohonan keberatan yang 
diajukan PT XYZ. 

 

Imbalan Bunga: 
- kelebihan pembayaran akibat Surat 

Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, atau Putusan 
Peninjauan Kembali atas jumlah pajak 
yang tercantum dalam Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar atau Surat 

 
- Imbalan bunga tidak diberikan kepada 

PT XYZ karena telah membayar 
kelebihan pembayaran pajak akibat 
Surat Keputusan Keberatan atas 
SKPKB. 
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Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan yang tidak disetujui dalam 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, 
namum dibayar sebelum 
pengajuan keberatan, permohonan 
banding, atau permohonan peninjauan 
kembali, atau sebelum diterbitkan Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding 
atau Putusan Peninjauan Kembali. 

- KPP Pratama Serang hanya 
mengembalikan kelebihan pembayaran 
pajak sebesar RP 36.910.104 tanpa 
imbalan bunga. 

 
- Dapat mempertimbangkan diberikannya 

imbalan bunga berdasarkan hasil 
verifikasi dan pembahasan hasil akhir 
verifikasi. 

 
Sumber : Diolah Oleh Peneliti 

 

V. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai perbandingan pemberian imbalan 

bunga menurut Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No 74 

Tahun 2011 pada KPP Pratama Serang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang sudah menerapkan Peraturan Pemerintah No 

80 Tahun 2007 mengenai imbalan bunga dengan sesuai. Hal ini dapat terlihat pada 

proses awal sampai dengan diberikannya atau tidak diberikannya imbalan bunga. 

Imbalan bunga tidak dapat diberikan apabila: 

a. Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2007, tidak akan menerima SKPKB atau Surat 

SKPKBT yang pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan 

peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, disebabkan Wajib Pajak 

sebelum pengajuan keberatan/banding telah melunasi sebagian jumlah pajak yang 

telah disetujui SKPKB atau SKPKBT. 

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang dapat menerapkan Peraturan Pemerintah No 

74 Tahun 2011 mengenai imbalan bunga dengan sesuai apabila dalam pelaksanaannya 

memperhatikan proses awal pemeriksaan sampai dengan diberikannya atau tidak 

diberikannya imbalan bunga. Peneliti tidak mendapatkan contoh kasus yang 

menerapkan Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2011. Peneliti dapat menentukan 

imbalan bunga dapat dan tidak dapat diberikan apabila: 

a. Imbalan bunga tidak akan diberikan terhadap SKPKB atau SKPKBT yang pengajuan 

keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan 

sebagian atau seluruhnya, disebabkan oleh Wajib Pajak sebelum pengajuan 
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keberatan/banding telah melunasi atau membayar paling sedikit jumlah yang telah 

disetujui Wajib Pajak dalam SKPKB atau SKPKBT.  

b. Atas hasil verifikasi dapat diterbitkannya surat ketetapan pajak. Wajib Pajak dapat 

mengajukan pengajuan keberatan, permohonan banding, dan permohonan 

peninjauan kembali yang disetujui/tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil 

verifikasi yang untuk diterbitkannya surat ketetapan pajak. Pengajuan keberatan, 

permohonan banding atau permohonan peninjuan kembali apabila dikabulkan 

sebagian atau seluruhnya, sehingga Wajib Pajak masih dimungkinkan untuk bisa 

mendapatkan imbalan bunga. 

 

5.2 SARAN 
Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk KPP Pratama Serang 

Pembaruan peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang didalamnya terdapat ketentuan imbalan bunga, Peraturan 

Pemerintah No 74 Tahun 2011 sudah lebih ketat dalam bagaimana imbalan bunga tidak 

diberikan, sehingga peraturan ini harus dilaksanakan dengan baik karena dapat efektif 

mengurangi pengeluaran negara yang tidak efektif. 

2. Untuk Penelitian Selanjutnya 

Melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak, baik Kantor Pusat, Kantor Wilayah 

atau Kantor Pratama, untuk melihat kasus yang menerapkan PP No 74 Tahun 2011. 

Melakukan tinjauan penelitian mengenai hambatan dan dampak bagi negara dalam 

pemberian imbalan bunga. 
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