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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 disebutkan pengertian pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari 

kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan 

bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara 

dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, 

membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari 

setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id). 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan atau 
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modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 

Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan 

Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, 

Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan (Diana & 

Setyawati, 2014). 

Di Indonesia banyak ditemukan yayasan dan organisasi nirlaba yang 

bersifat sosial. Definisi yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 

tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

nomor 28 tahun 2004, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas 

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapat tujuan tertentu 

di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai 

anggota. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan 

dalam bentuk uang atau barang selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh 

dari sumbangan, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak 

bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku (http://fulcra.asia). 

Menurut undang-undang pajak penghasilan, yayasan adalah subjek 

pajak. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh 

penghasilan yang merupakan objek pajak. Namun, meskipun tidak menerima 

atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap 

menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak 

(http://fulcra.asia). Kantor konsultan pajak Subagiono memiliki klien yang 
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bergerak dalam bidang organisasi nirlaba yaitu yayasan sosial keagamaan 

yang mendapatkan pendapatan dari bukan objek pajak yaitu sumbangan dan 

bertindak sebagai pemotong PPh pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang 

dibayarkan pada karyawan. Salah satunya adalah Yayasan Sinar Terang. 

Yayasan tersebut adalah yayasan yang bergerak dalam bidang sosial 

keagamaan, yaitu agama Konghucu dan kegiatan operasionalnya tidak untuk 

mencari keuntungan atau laba melainkan untuk menyediakan tempat ibadah 

bagi para penganut agama Konghucu untuk melaksanakan kewajiban 

keagamaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas 

laporan praktek kerja lapangan yang berjudul “Perlakuan Kewajiban 

Perpajakan pada Yayasan Sosial Keagamaan”. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apa saja kewajiban perpajakan terkait penghasilan yang dilakukan oleh 

 Yayasan Sinar Terang ? 

2. Bagaimana perlakuan pajak atas penghasilan yang diperoleh Yayasan 

Sinar Terang ? 

3. Apa konsekuensi apabila Yayasan Sinar Terang tidak melaporkan  

kewajiban perpajakannya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apa saja kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Yayasan 
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 Sinar Terang. 

2. Mengetahui perlakuan pajak atas penghasilan yang diperoleh Yayasan 

Sinar Terang. 

3. Mengetahui konsekuensi apabila yayasan Sinar Terang tidak melaporkan 

kewajiban perpajakannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di harapkan dan di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi peneliti  

Untuk memperoleh gambaran dan pengetahuan tentang perlakuan 

kewajiban perpajakan Yayasan. 

2. Bagi Pembaca 

Memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai aspek-aspek 

perpajakan apa saja yang di lakukan oleh lembaga nirlaba sesuai dengan 

undang-undang yang berlaku. 

3. Bagi Wajib Pajak 

 Memperoleh gambaran dan pengetahuan tentang konsekuensi apabila 

lembaga nirlaba tidak melakukan kewajiban perpajakannya. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

   Bab pendahuluan berisi Latar belakang masalah selanjutnya 

menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan  

BAB II : LANDASAN TEORI 

   Bab ini membahas tentang teori-teori yang melandasi penelitian ini. 

BAB III : GAMBARAN UMUM & METODE PENELITIAN  

    Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan tempat 

praktek kerja lapangan dan metode penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DATA 

Bab ini membahas mengenai deskripsi umum tentang objek 

penelitian, dan penjelasan mengenai penelitian yang telah dilakukan, analisis 

data dan hasil dari penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

   Bab penutup berisi kesimpulan penelitian, selain itu berisi mengenai 

saran-saran yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

 

 


