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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Kewajiban Perpajakan yang dilakukan oleh Yayasan Sinar Terang 

Yayasan Sinar Terang merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan 

Pajak Subagiono Tjondro. Yayasan tersebut adalah Wajib Pajak Badan yang 

bergerak dalam bidang organisasi nirlaba yaitu Yayasan Sosial Keagamaan yang 

mendapatkan penghasilan berupa sumbangan dari umat. Dalam menjalankan 

organisasinya tersebut, Yayasan Sinar Terang memiliki 3 pegawai tetap yang 

bertugas sebagai admin, cleaning service, dan pengelola dari organisasi tersebut. 

Sehingga terkait PPh Yayasan Sinar terang mempunyai kewajiban PPh Badan 

maka menggunakan formulir 1771 dan kewajiban PPh 21 SPT Masa dengan 

melaporkan pemotongan tersebut menggunakan formulir 1721. 

4.2 Perlakuan Pajak atas Penghasilan 

4.2.1 PPh Badan  

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya pada tahun 2016, Yayasan 

Sinar Terang melaporkan SPT Tahunan PPh Badan menggunakan formulir 1771, 

karena seluruh penghasilan yang didapat oleh Yayasan Sinar Terang berupa 

sumbangan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat (3) sumbangan adalah penghasilan yang bukan 

merupakan Objek Pajak, maka setiap bulannya Yayasan Sinar Terang tidak 

membayar pajak atas penghasilannya. Hal tersebut juga sesuai dengan Surat 
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Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 34/PJ.4/1995 tentang Perlakuan Pajak 

Penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis tercantum didalam Pasal 

2A ayat (1) bahwa penghasilan yayasan bukan merupakan Objek Pajak sepanjang 

penghasilan tersebut berasal dari bantuan atau sumbangan. Perlakuan pajak atas 

penghasilan yang diperoleh Yayasan Sinar Terang adalah tidak dikenakan PPh, 

karena penghasilan yang didapat seluruhnya berasal dari sumbangan umat. 

Berikut ini adalah penghasilan yang berasal dari sumbangan yang didapat Yayasan 

Sinar Terang pada tahun 2016 : 

Tabel 4.1 

Penghasilan Sumbangan Yayasan Sinar Terang Tahun 2016 

Nomor Bulan Penghasilan 

1 Januari 18.500.000 

2 Februari 16.000.000 

3 Maret 17.500.000 

4 April 19.500.000 

5 Mei 21.000.000 

6 Juni 23.000.000 

7 Juli 22.500.000 

8 Agustus 21.500.000 

9 September 17.000.000 

10 Oktober 18.500.000 

11 November 16.000.000 

12 Desember 19.000.000 
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Total  230.000.000 

Sumber: data diolah, 2018 

Tabel 4.1 adalah rincian penghasilan yang didapat dari sumbangan umat 

Yayasan Sinar Terang pada tahun 2016. setelah itu untuk melakukan kewajiban 

perpajakannya Yayasan Sinar Terang harus membuat laporan surplus defisit pada 

tahun 2016 sebagai berikut :6 

Sumbangan umat     Rp 230.000.000 

Biaya-biaya : 

- biaya gaji     Rp 74.400.000 

- biaya listrik, telepon, dan air   Rp 13.200.000 

- biaya jasa konsultan     Rp   9.000.000 

- biaya sembahyang    Rp 98.300.000 

- biaya transportasi    Rp   8.750.000 

- biaya sumbangan     Rp 20.000.000 + 

Total biaya      Rp 223.650.000 

Surplus defisit      Rp   6.350.000 

Pada tahun 2016 dalam SPT Tahunannya Yayasan Sinar terang melaporkan 

laporan surplus defisit penghasilan seperti yang diuraikan diatas, yang di dapat 

dari pendapatan Yayasan Sinar Terang berupa sumbangan dari umat adalah Rp 

230.000.000 dikurangi dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama tahun 2016 
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yaitu Rp 223.650.000 hasilnya adalah surplus defisit penghasilan sebesar Rp 

6.350.000. Atas surplus defisit tersebut Yayasan Sinar Terang tidak membayar 

pajak penghasilan dikarenakan Yayasan Sinar Terang merupakan organisasi yang 

bersifat nirlaba. Biaya transportasi adalah biaya bahan bakar minyak untuk 

kendaraan yang dimiliki oleh yayasan sinar Terang yang digunakan dalam 

memenuhi kegiatan keagamaan maupun sosialnya. Sedangkan biaya jasa 

konsultan setiap bulannya yayasan sinar terang memotong PPh pasal 23 kepada 

KKP Subagiono Tjondro atas jasa sebesar 2%. 

Dalam mengisi SPT Tahunannya Yayasan Sinar terang menggunakan 

formulir 1771 dengan poin-poin yang harus diisi sebagai berikut : 

1. Membuat laporan surplus defisit dan neraca. Laporan surplus defisit dan 

neraca didapatkan dari proses akuntansi yang dilakukan. Laporan ini 

selanjutnya dilampirkan dalam SPT tahunan Yayasan. 

2. Melampirkan Formulir 1771-VI yang berisi kepemilikan saham dan hutang 

pada perusahaan afiliasi,dalam hal ini Yayasan Sinar Terang tidak memiliki 

perusahaan afiliasi. 

3. Mengisi dan melampirkan formulir 1771-V tentang daftar pemegang saham 

dan susunan pengurus. Formulir 1771-V diisi dengan mencantumkan nama, 

NPWP, alamat pemegangmodal. Formulir ini berisi susunan pengurus 

berdasarkan akta pendirian Yayasan Sinar Terang. 

4. Melampirkan formulir 1771-IV berisi tentang penghasilan dan pajaknya yang 

bersifat final serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Dalam 
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hal ini Yayasan Sinar Terang mengisi penghasilan yang tidak termasuk objek 

pajak berupa bantuan berupa Rp 230.000.000 

5. Melampirkan formulir 1771-III adalah kredit pajak dalam negeri yang didapat 

oleh Yayasan Sinar Terang atas kegiatan usahanya. Dalam hal ini Yayasan 

Sinar Terang tidak memiliki kredit pajak, sehingga formulir 1771-III tidak 

diisi. 

6. Melampirkan formulir 1771-II berisi tentang rincian HPP dan biaya, Yayasan 

Sinar Terang tidak memiliki HPP dalam laporan surplus defisit nya sehingga 

kolom perhitungan HPP tidak diisi yang diisi adalah kolom perhitungan biaya, 

dimana biaya-biaya tersebut didapat dari laporan surplus defisit Yayasan 

Sinar Terang. 

7. Melampirkan formulir 1771-I berisi mengenai perhitungan penghasilan neto 

fiskal yang berasal dari neto komersial dikurangi dengan penghasilan yang 

tidak termasuk objek pajak dan menghasilkan penghasilan neto fiskal Rp. 0. 

8. Mengisi dan melampirkan 1771 Induk mengenai data diri yayasan serta tanda 

tangan dan diberi cap tetapi tidak ada pajak penghasilan yang terutang (Nihil). 

Formulir 1771 Induk berisi mengenai profil Yayasan yaitu mengisi nama, 

NPWP, jenis usaha, KLU Yayasan Sinar Terang. Lalu dibawah formulir profil 

berisi penghasilan neto fiskal yang akan dihitung pajak penghasilannya. 

Dalam hal ini Yayasan Sinar Terang penghasilan neto fiskal sebesar Rp. 0 

sehingga, pajak penghasilan yang terutang juga Rp. 0. 

Setelah Yayasan Sinar Terang melampirkan poin-poin yang diatas lalu 
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Yayasan Sinar Terang bisa melaporkan SPT Tahunannya tersebut ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar paling lambat adalah akhir bulan April tahun 

berikutnya. SPT 1771 Yayasan Sinar Terang tahun 2016 terlampir. 

4.2.2 PPh Pasal 21 

Selain melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, Yayasan Sinar Terang memiliki 

kewajiban perpajakan setiap bulannya adalah melaporkan PPh Pasal 21 atas gaji 

pegawai tetap. Yayasan tidak memotong PPh Pasal 21 dari gaji yang dibayarkan 

pegawai tetap, karena gaji ketiga pegawai tetap tersebut kurang dari PTKP. Tetapi 

walaupun pph pasal 21 nihil yayasan sinar terang harus tetap melaporkan SPT pph 

pasal 21 ke KPP paling lambat tanggal 20 setiap bulan berikutnya. Berikut ini 

adalah pembayaran gaji selama tahun 2016 Yayasan Sinar Terang : 

Tabel 4.2 

Rincian Gaji Pegawai Tetap Tahun 2016 

Nomor Bulan  Gaji Tanggal lapor 

PPh 21 

1 Januari 6.200.000 18/02/16 

2 Februari 6.200.000 10/03/16 

3 Maret 6.200.000 15/04/16 

4 April 6.200.000 17/05/16 

5 Mei 6.200.000 14/06/16 

6 Juni 6.200.000 15/07/16 

7 Juli 6.200.000 16/08/16 

8 Agustus 6.200.000 19/09/16 



 37 

9 September 6.200.000 11/10/16 

10 Oktober 6.200.000 18/11/16 

11 November 6.200.000 19/12/16 

12 Desember 6.200.000 16/01/17 

 total 74.400.000  

Sumber : data diolah, 2018 

Tabel 4.2 diatas merupakan rincian gaji pegawai tetap Yayasan Sinar Terang. 

Dimana Yayasan Sinar Terang memiliki 3 pegawai tetap yaitu sebagai pengurus, 

admin, dan cleaning service yang masing-masing gajinya masih dibawah PTKP 

sehingga Yayasan Sinar Terang tidak memotong PPh Pasal 21 dari gaji yang 

dibayarkan kepada para pegawai tetapnya, melainkan Yayasan Sinar Terang tetap 

melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 setiap bulannya menggunakan formulir 1721 

pada sebelum tanggal 20 akhir bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Pajak 

terdaftar Yayasan Sinar Terang. Karena jika lewat dari tanggal tersebut Yayasan 

Sinar Terang akan dikenakan denda akibat terlambat lapor sehingga Yayasan Sinar 

Terang selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 nya. 

Dalam mengisi SPT Masa PPh Pasal 21 Yayasan Sinar Terang 

menggunakan formulir 1721 dengan poin-poin yang diisi adalah sebagai berikut : 

1. Melampirkan formulir 1721-VII tentang bukti potong yang bersifat Final. 

Formulir 1721-VII berisi bukti potong pegawai tetap, dalam hal ini 

Yayasan tidak memberikan bukti potong karena penghasilan para 

pegawainya dibawah PTKP jadi tidak perlu diisi. 

2. Melampirkan formulir 1721-VI tentang bukti potong yang bersifat tidak 
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final. Formulir 1721-VI berisi bukti potong pegawai yang 

penghasilannya dibawah PTKP. Pengisian formulir ini meliputi kolom 

identitas pemotong, kode objek pajak, penghasilan bruto, dan PPh yang 

dipotong. Tetapi pada kolom PPh diisi dengan Rp 0 karena penghasilan 

yang diterima nihil. 

3. Melampirkan formulir 1721-V tentang daftar biaya. Formulir 1721-V 

berisi tentang daftar biaya yang hanya disampaikan pada masa pajak 

Desember. Yayasan Sinar Terang memiliki biaya selama tahun 2016. Jadi 

pada kolom biaya yang ada diisi sesuai dengan biaya pada laporan 

surplus defisit. 

4. Melampirkan formulir 1721-IV tentang daftar Surat Setoran Pajak tidak 

perlu diisi. 

5. Formulir 1721-IV berisi tentang Surat Setoran Pajak, dalam hal ini 

Yayasan Sinar Terang terhitung Nihil, tetap diisi pada bagian identitas. 

6. Melampirkan formulir 1721-III tentang daftar pemotongan Pajak 

Penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Formulir 1721-III tentang daftar 

pemotongan pajak yang bersifat final. Bagian yang diisi hanya pada 

bagian identitas pemotong saja. Yayasan Sinar Terang tidak memiliki 

penghasilan yang bersifat final karena penghasilan para pegawainya 

dibawah PTKP jadi tidak perlu diisi. 

7. Melampirkan formulir 1721-II tentang daftar pemotongan pajak 

penghasilan pasal 21 yang bersifat tidak final. Formulir 1721-II tentang 
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daftar pemotongan pajak yang dilakukan oleh Yayasan Sinar Terang 

terhadap para pegawainya yang memiliki penghasilan dibawah PTKP. 

Dalam ini Yayasan Sinar Terang mengisi pada bagian identitas pemotong, 

jumlah penghasilan bruto dan PPh yang disetor. Tetapi pada kolom PPh 

diisi dengan Rp 0. 

8. Melampirkan formulir 1721-I tentang daftar pemotongan untuk daftar 

pemotongan pajak pegawai tetap. Formulir ini diisi pada bagian pegawai 

tetap yang penghasilannya tidak melebihi PTKP yaitu berapa orang dan 

jumlah gaji. 

9. Mengisi dan Melampirkan Formulir 1721 tentang lampiran khusus yang 

digunakan untuk melaporkan pajak. Formulir 1721 berisi tentang total 

keseluruhan dari penghasilan bruto, jumlah penerima penghasilan dan 

lampiran-lampiran yang terkait.  

SPT 1721 Yayasan Sinar Terang masa pajak April 2016 terlampir. 

4.3 Konsekuensi apabila Yayasan Sinar Terang tidak Melaporkan Kewajiban 

Pajaknya 

Pajak penghasilan terutang Yayasan Sinar Terang memang nihil, tetapi bukan 

berarti Yayasan Sinar Terang tidak melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT 

Tahunannya karena konsekuensi kepemilikan NPWP merupakan wujud 

transparansi kepada pemerintah.. Apabila Yayasan Sinar Terang tidak melaporkan 

kewajiban perpajakannya akan timbul konsekuensi yaitu berupa denda karena 

tidak melaporkan SPT masa dan tahunan Yayasan Sinar Terang.  
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Konsekuensi apabila Yayasan Sinar Terang tidak melaporkan kewajiban 

perpajakannya baik masa berupa SPT Masa PPh Pasal 21 ataupun tahunan berupa 

SPT Tahunan PPh Badan adalah akan dikenakan denda yaitu Rp 100.000 apabila 

terlambat atau tidak menyampaikan SPT Masa PPh 21 dan denda sebesar Rp 

1.000.000 apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT tahunan PPh Badan. 

Dan tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% karena tidak ada pajak 

yang terutang yang harus dibayar oleh Yayasan Sinar Terang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


