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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan 

untuk mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam 

dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945. Sumber dana untuk 

pembangunan, belanja dan pembiayaan negara seluruhnya difasilitasi dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan neraca bagi 

pembangunan nasional. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

negara Repunlik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

yang merupakan daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana 

penerimaan dan pengeluaran negara selama  satu  tahun  anggaran. Secara  garis 

besar, struktur APBN adalah sebagai berikut :
1
 

a. Pendapatan Negara dan Hibah 

1. Pendapatan dalam negeri, yang terdiri dari : 

a. Penerimaan perpajakan; dan  

b. Penerimaan negara bukan pajak 

2. Penerimaan Hibah  

b. Belanja Negara 

c. Keseimbangan Primer 

d. Pembiayaan Anggaran 

                                                           
1
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Salah satu asas dalam penyusunan APBN adalah asas kemandirian, yaitu 

bahwa pendanaan pembangunan mengutamakan dan mengandalkan pendanaan 

dari sumber-sumber penerimaan di dalam negeri. Prinsip kemandirian APBN 

ditunjukkan dengan peran penerimaan perpajakan yang besar sebagai 

penyumbang utama pendapatan negara. Penerimaan perpajakan adalah semua 

penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan 

internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari penerimaan negara dari Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan, cukai dan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan 

pajak dari perdagangan internasional meliputi Bea Masuk Impor dan 

pajak/pungutan ekspor. 

APBN tahun anggaran 2019 telah disahkan melalui pengesahan Undang -

undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanjan 

Negara Tahun Anggaran 2019 pada bulan November 2018.
2
 Berdasarkan APBN 

2019, total penerimaan negara adalah sebesar Rp2.165,1 triliun, yang terdiri dari 

penerimaan pajak sebesar Rp1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak 

sebesar Rp378,3 triliun dan penerimaan dari hibah sebesar Rp0,4 triliun.  Dari 

data tersebut, dapat diketahui bahwa kontribusi penerimaan negara dari pajak 

adalah yang terbesar, yaitu sebesar 82.5% dari total pendapatan negara. 

Penerimaan pajak tersebut terdiri dari penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 

Rp894,4 triliun (50,1%), Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp655.4 triliun 

(36,7%) dan sebesar Rp236,5 triliun (13,2%) berasal dari penerimaan dari Pajak 

                                                           
2
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Bumi dan Bangunan, Bea dan Cukai dan pajak lainnya.
3
 Pajak Penghasilan 

merupakan komponen terbesar dari total penerimaan dari pajak. Salah satu jenis 

Pajak Penghasilan yang memberikan kontribusi kepada penerimaan negara adalah 

Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang – undang Pajak Penghasilan. 

Penerimaan negara dari pajak merupakan sumber utama untuk membiayai 

belanja negara, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Kontribusi 

penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Penerimaan pajak pada 

tahun 2019 diharapkan meningkat sebesar 15,4% dibandingkan dengan APBN 

2018. Semakin tingginya peranan pajak dalam mendanai APBN tidak terlepas dari 

upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja perpajakan, melalui kebijakan, 

strategi perpajakan, dan implementasi reformasi pajak yang berkelanjutan, serta 

didukung oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak.
4
 

Sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi 

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. Dasar hukum pemungutan pajak terdapat dalam Pasal 23A  

Undang – undang Dasar  1945  Republik  Indonesia : 

Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan 

Negara diatur dengan Undang-Undang.  

                                                           
3
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Informasi APBN 2019, hal. 11-18. 

4
 Presiden Tekankan Kemandirian APBN, https://investor.id/archive/presiden-tekankan-

kemandirian-apbn, diakses pada tanggal 4 April 2019. 

https://investor.id/archive/presiden-tekankan-kemandirian-apbn
https://investor.id/archive/presiden-tekankan-kemandirian-apbn
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Pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat mencerminkan keadilan, 

dengan besarnya pajak yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki 

rakyat. Sedangkan besarnya objek pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara, termasuk di dalamnya 

ekonomi rakyat secara individu. 

Direktorat Jenderal Pajak terus melanjutkan reformasi perpajakan yang 

bertujuan tercapainya optimalisasi penerimaan pajak dan terciptanya kepatuhan 

kooperatif. Kepatuhan kooperatif, yaitu paradigma yang dilakukan secara sukarela 

berdasarkan asas saling percaya dan terbuka antara otoritas pajak dan wajib pajak 

terkait informasi-informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sehingga 

memberikan efek timbal balik yang saling menguntungkan, baik dari sisi efisiensi 

biaya, waktu, dan keterbukaan informasi.
5
  Pelaksanaan reformasi perpajakan  

mencakup lima pilar, yaitu organisasi, sumber daya manusia, sistem informasi dan 

basis data, proses bisnis, serta peraturan perundang-undangan. Selain kelima pilar 

tersebut, terdapat pula pilar yang menegaskan pentingnya sinergi dengan pihak 

lainnya. Pilar ini mencakup pertukaran data dan informasi, kerja sama 

pelaksanaan tugas, perlindungan hukum, serta sosialisasi pajak. Reformasi atas 

aspek-aspek tersebut dilakukan guna meningkatkan kepercayaan wajib pajak 

terhadap institusi pajak, kepatuhan wajib pajak, keandalan pengelolaan basis 

data/administrasi pajak dan integritas serta produktivitas aparat otoritas 

pajak. Langkah pertama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah 

dengan melakukan perbaikan pelayanan, baik untuk melaporkan maupun untuk 

                                                           
5
 Anis Anjala Widyanti, Mengintip Reformasi Perpajakan 2016 – 2020, 

https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180116113609-445-269220/mengintip-reformasi-

perpajakan-2016-2020, diakses pada tanggal 4 April 2019. 
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membayar pajak, mengingat proses bisnis ini sangat kritikal. Reformasi 

perpajakan juga akan ditempuh melalui perbaikan perangkat sistem informasi dan 

teknologi dan pengelolaan basis data perpajakan terkait dengan pelaksaan 

Automatic Exchange of Information (AEoI) yang efektif tahun 2018.  

Setiap warga negara diharapkan berperan dalam pembangunan melalui 

pajak. Orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif 

maupun objektif disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak terdiri dari 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.
6
 Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar pajak sangat diharapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan 

penerimaan dari pajak yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan 

nasional. Besarnya kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara, 

memperlihatkan juga bahwa pembangunan dibiayai dengan cara gotong-royong 

dari seluruh Wajib Pajak pembayaran pajak. 

Dalam memungut pajak, Indonesia menganut sistem pemungutan pajak 

Self Assessment, yaitu sistem pemungutan di mana Wajib Pajak diperbolehkan 

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 

disetor.
7
 Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak dituntut untuk memahami 

ketentuan perpajakan yang berlaku pada dirinya, menghitung sendiri pajak 

terutang, menyetorkan kepada Kas Negara dan melaporkannya ke Kantor 

Pelayanan Pajak. Wajib Pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk melakukan 

                                                           
6
 Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009. 
7
 Supramono dan Theresia Woro Damayanti, , Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan, 

(Yogyakarta:Andi, 2005), hal. 10.  
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Self Assessment yang memberikan konsekuensi yang berat bagi Wajib Pajak, 

artinya jika Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya, 

maka akan dikenakan sanksi. Dalam sistem Self Assessment, pelaporan Wajib 

Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) harus dianggap benar, kecuali 

dapat dibuktikan terjadinya kesalahan.  Pembuktian adanya kesalahan dilakukan 

melalui proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Fiskus. Pemeriksaan pajak 

juga dilakukan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan sistem 

Self-Assessment dengan baik. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor penting 

dalam sistem Self Assessment untuk  memastikan bahwa setiap Wajib Pajak 

melaksanakan kewajiban perpajakannya.   

Salah satu pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Penghasilan, 

yaitu pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak 

Perorangan, perusahaan atau Badan Hukum lainnya. Besarnya pajak yang 

dipungut dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diterima oleh subjek pajak. 

Subjek pajak akan dikenai pajak penghasilan apabila menerima penghasilan yang 

merupakan objek pajak. 

Terdapat Pajak Penghasilan yang pengenaannnya dilakukan secara 

Withholding System yang pada dasarnya bersifat Semi Self Assessment.
8
 Dalam 

sistem ini, pihak pembayar penghasilan diberikan kewenangan oleh undang – 

undang untuk memotong Pajak Penghasilan dari pembayaran kepada pihak lain 

yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Untuk selanjutnya membayarkan Pajak 

Penghasilan yang dipotong tersebut kepada Kas Negara dan melaporkannya 

melalui SPT Masa Pajak Penghasilan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait. 

                                                           
8
 Jonker Sihombing, Pokok-pokok Hukum Pajak, (Jakarta: Ref Publisher, 2013), hal. 32. 
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Pemotong dan pemungut pajak dalam Withholding System bukan merupakan 

subjek pajak. Dalam sistem ini, subjek pajak adalah penerima penghasilan dan 

objek pajaknya adalah penghasilan yang diterimanya.  

 Tanggung jawab pemotong pajak penghasilan adalah sangat besar untuk 

memastikan bahwa Pajak Penghasilan telah dipotong sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai 

pemotong Pajak Penghasilan harus memahami dan menguasai ketentuan-

ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan, seperti jenis penghasilan yang 

merupakan objek Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan,  tarif Pajak 

Penghasilan, cara menghitung Pajak Penghasilan, tata cara penyetoran dan 

pelaporan Pajak Penghasilan. Apabila pemotong Pajak Penghasilan tidak 

melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka 

sanksi perpajakan akan dikenakan kepada pemotong pajak. Jenis – jenis Pajak 

Penghasilan yang pengenaannya dilakukan dengan  menggunakan Withholding 

System, antara lain adalah Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 

15, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – 

undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang - undang Pajak Penghasilan). 

Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang - undang Pajak 

Penghasilan (selanjutnya disebut “Pajak Penghasilan Pasal 21”) adalah Pajak 

Penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dalam Negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta 

pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) 
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dan (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016 tentang Pedoman 

Teknis Tata Pemotongan Tata Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan 

Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, termasuk sebagai Pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 adalah pemberi kerja orang pribadi yang melakukan 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang 

pribadi dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap penghasilan yang 

diterima oleh pegawai maupun bukan pegawai yang merupakan Wajib Pajak 

Dalam Negeri. 

Notaris adalah pejabat umum yang  berwenang untuk membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan 

oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan 

dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, 

memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu 

oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat atau orang lain.
9
  Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris 

adalah seorang Warga Negara Indonesia. Setiap Warga Negara Indonesia 

diwajibkan oleh peraturan untuk tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di 

mana salah satunya adalah membayar pajak. Notaris sebagai Wajib Pajak wajib 

mematuhi peraturan perpajakan terkait dengan penghasilan yang diterima dan 

pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini 

adalah pegawai, non pegawai dan penyedia jasa lainnya. Dalam melaksanakan 

                                                           
9
 Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris jo. Undang – Undang 

Nomor 30 Tahun 2004. 
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jabatannya, Notaris menerima honorarium dari pembuatan akta dan jasa lainnya, 

sekaligus melakukan pembayaran atas pengeluaran-pengeluaran kepada pihak 

ketiga. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) jenis kewajiban Notaris berkenaan 

dengan Pajak Penghasilan, yaitu kewajiban perpajakan atas penghasilan yang 

diterimanya dari memberikan pelayanan umum dan kewajiban pemotongan Pajak 

Penghasilan sebagai pembayar penghasilan kepada pihak lain. Atas penghasilan 

yang diterimanya, Notaris selaku Wajib Pajak Orang Pribadi harus menghitung 

Pajak Penghasilan yang terutang, menyetorkannya ke Kas Negara dan 

melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Orang Pribadi setiap tahun. 

Sebagai pihak pembayar penghasilan kepada karyawan dan pihak lain 

sebagai penyedia jasa, Notaris ditunjuk oleh peraturan perpajakan yang berlaku 

sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus melakukan pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran kepada pihak lain yang merupakan 

objek Pajak Penghasilan. Notaris dalam melakukan pekerjaan bebas sebagai 

profesional memiliki karyawan – karyawan yang membantu pekerjaannya. 

Setidaknya Notaris memiliki 2 (dua) karyawan yang menjadi saksi dalam 

pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, Notaris adalah 

pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada 

pegawainya (pegawai tetap atau tidak tetap) dan non pegawai.  

Notaris sebelum menjalankan jabatannya antara lain bersumpah akan 

patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan 

Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, pendidikan 

Notaris di Indonesia dilengkapi pula dengan pengetahuan ketentuan perundang-
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undangan lain yang memiliki implikasi dalam melaksanakan tugasnya. Notaris 

sebagai pejabat umum yang membawa wibawa pemerintah merupakan panutan 

bagi masyarakat di sekitarnya sebagai pejabat umum yang patuh dan 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari – hari. 

Salah satu ketentuan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh Notaris adalah 

ketentuan perpajakan. 

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah 

satu kunci dari keberhasilan sistem Self Assessment. Kepatuhan Wajib Pajak 

adalah kunci dalam meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Profesi Notaris 

dinilai memiliki peranan dalam pemungutan pajak. Beberapa kali profesi Notaris 

diikutsertakan dalam  program pemerintah di bidang perpajakan.  Misalnya, 

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menandatangani 

perjanjian kerja sama (PKS) dengan Ikatan Notaris Indonesia, dalam rangka 

meningkatkan penerimaan pajak. Wajib pajak badan yang belum memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) bisa membuatnya melalui Notaris.  Melalui 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2017 tentang Pendaftaran 

Wajib Pajak Badan Secara Elektronik Melalui Notaris yang mulai berlaku tanggal 

1 November 2017, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk sebanyak 28 (dua 

puluh delapan) Notaris untuk dapat mendaftarkan Wajib Pajak Badan secara 

elektronik melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-264/PJ/2017. 

Dalam Undang – undang  Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan 

Pajak, Notaris diberi peran penting untuk membantu para wajib pajak dalam hal 

melakukan legalisasi atas sejumlah dokumen yang dipersyaratkan undang-

undang.  Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5788b0b7c9850/node/534/undang-undang-nomor-11-tahun-2016
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kepercayaan besar terhadap profesi Notaris. Kepercayaan ini harus diimbangi 

dengan kepatuhan Notaris di bidang perpajakan dan menjadi teladan bagi 

masyarakat. Namun, pada kesempatan lain, pada tahun 2016, Menteri Keuangan, 

Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa jumlah Notaris yang teridentifikasi memiliki 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di seluruh Indonesia mencapai 11.314 Wajib 

Pajak. Kepatuhan perpajakan dari para Notaris selama lima tahun ke belakang 

hanya tercatat sebesar 35% dari total jumlah Notaris yang teridentifikasi oleh 

otoritas pajak. Bahkan, presentase tersebut setiap tahunnya bisa dibilang semakin 

memburuk. Pada tahun 2011, hanya 6.851 yang lapor, dan 4.400 tidak lapor. 

Presentase ini malah makin buruk. Dari 39% menjadi 30%.
10

 

Dalam sistem Self Assesment, Direktorat Jenderal Pajak melakukan 

pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Salah satu prosedur 

pengawasan adalah melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak. Notaris 

memiliki potensi besar dalam pembayaran pajak, oleh karena itu terdapat 

ketentuan khusus yang mengatur pemeriksaan pajak Notaris, yaitu Surat Edaran 

Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 08/PJ.74/1998 tentang Kelengkapan Data 

Dalam Prosedur/Program Pemeriksaan Pajak Terhadap Notaris/PPAT. Termasuk 

dalam prosedur pemeriksaan pajak adalah permeriksaan berkenaan dengan 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang meliputi semua jenis pajak. Direktorat 

Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan, memberitahukan temuannya dan 

mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Sanksi akan dikenakan apabila dari hasil 

temuan masih terdapat pajak yang masih kurang dibayar. 

                                                           
10

 Menkeu Ancam Notaris dan Pengacara Yang Tidak Bayar Pajak, 

https://www.viva.co.id/arsip/851653-menkeu-ancam-notaris-dan-pengacara-yang-tak-bayar-

pajak, diakses pada tanggal 4 April 2019. 

https://www.viva.co.id/arsip/851653-menkeu-ancam-notaris-dan-pengacara-yang-tak-bayar-pajak
https://www.viva.co.id/arsip/851653-menkeu-ancam-notaris-dan-pengacara-yang-tak-bayar-pajak
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Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan di atas mengenai 

kewajiban perpajakan Notaris dan peranan Notaris di bidang perpajakan, maka 

menarik untuk diteliti mengenai kewajiban perpajakan Notaris, terutama 

kewajibannya sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran 

kepustakaan di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, 

penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Atas Kewajiban Notaris Sebagai 

Pemotong Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 21 Undang – Undang Pajak 

Penghasilan”, belum pernah dilakukan. Pada tahun 2016 terdapat penelitian yang 

dilakukan oleh Roy Nangihut Parulian berkenaan dengan kewajiban perpajakan 

dari Notaris yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Notaris Dalam 

Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Notaris Yang 

Dibebankan Terhadap Klien Notaris. Penelitian tersebut membahas mengenai 

kewajiban perpajakan Notaris ditinjau dari  aspek perpajakan Pajak Pertambahan 

Nilai di mana Notaris berperan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang berkewajiban 

untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan penelitian ini berkenaan 

dengan kewajiban Notaris berkenaan dengan Pajak Penghasilan, terutama Pajak 

Penghasilan Pasal 21, di mana Notaris merupakan Pemotong Pajak Pengehasilan 

Pasal 21 atas pembayaran penghasilan kena pajak kepada para pegawainya. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu: 
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1) Bagaimana kewajiban perpajakan Notaris sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 menurut peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku? 

2) Bagaimana pelaksanaan kepatuhan Notaris sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan : 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban perpajakan Notaris sebagai 

pemotong Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang - undang Pajak 

Penghasilan. 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan kepatuhan 

Notaris atas kewajiban perpajakan Notaris sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang - undang Pajak Penghasilan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan kajian bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pajak. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan 

pengetahuan yang lebih mendalam bagi Notaris mengenai implikasi 
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perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21, dan bagi petugas pajak 

agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik dan 

mencapai tujuan. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Hasil penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bagian, dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN, berisi : Latar Belakang, Identifikasi Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Peneltian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA, berisi : Tinjauan Umum Perpajakan, Pajak 

Penghasilan, Kepatuhan Perpajakan, Tinjauan Umum tentang Profesi 

Notaris dan Kerangka Konseptual. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, berisi : Jenis Penelitian, Jenis Data, 

Cara Perolehan Data, Metode Pendekatan Penelitian dan Analisa 

Data 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, berisi : merupakan bab 

yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan meliputi kewajiban 

perpajakan Notaris atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 

bagaimana pelaksanaan kepatuhan Notaris sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan dari pembahasan 

yang telah diuraikan dan saran-saran sebagai rekomendasi 

berdasarkan hasil penelitian. 
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