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ABSTRAK 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA 

DALAM BIDANG PERPAJAKAN 

 

OLEH 

ARIO SYAHPUTRA 

Kenyataan menunjukkan bahwa sering terjadi pembukuan ganda dalam 

upaya menghindari beban pajak yang berat, terutama dilakukan oleh pengusaha 

yang tidak bertanggungjawab. 

Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuat pembukuan ganda dalam 

bidang perpajakan dapat dimintai pertanggungjawaban, dan juga untuk 

mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembuat 

pembukuan ganda dalam bidang perpajakan. 

Berdasarkan hasil penelitian dipahami pembuat pembukuan ganda, jelas 

telah membuat salah satu diantara pembukuan yang dibuatnya adalah palsu. 

Berarti pembuat pembukuan ganda telah melakukan tindak pidana perpajakan. 

Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana. 

Pembuat pembukuan ganda, jelas dengan sengaja telah membuat dua 

pembukuan yang berbeda isinya, yang salah satu diantaranya adalah palsu. 

Konsekuensinya pembuat pembukuan ganda dala bidang perpajakan dapat 

dikenakan sanksi pidana penjara. 

 

Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana pembuat pembukuan ganda perpajakan. 
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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Negara seperti halnya rumah tangga, memerlukan sumber keuangan untuk 

membiayai kelanjutan hidupnya, bagi keluarga, sumber keuangan dapat berupa 

gaji/upah ataupun penghasilan lain dari usahanya. Sedangkan bagi suatu negara, 

disamping berbagai pendapatan lainnya, sumber keuangan yang utama adalah 

pajak dan retribusi. 

  Demikian pula halnya di Indonesia, pajak merupakan kontributor terbesar 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai negara hukum yang 

menjunjung tinggi hak dan kewajiban warganya, maka dalam rangka kegotong 

royongan nasional sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam rangka 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional, telah menempatkan kewajiban 

perpajakan sebagai salah satu kewajiban kenegaraan. 

  Di negara-negara berdasarkan hukum, segala sesuatu yang menyangkut 

pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Di dalam perubahan ketiga 

Undang-undang Dasar 1945 dicantumkan dalam Pasal 23 A sebagai dasar 

pemungutan pajak oleh negara bahwa: “Pajak dan pungutan lain bersifat memaksa 

untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. 

  Dengan ditetapkannya pajak dalam undang-undang berarti pajak bukan 

perampasan hak atau kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil 

rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela oleh karena pajak 
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mengandung kewajiban bagi rakyat untuk memenuhinya dan apabila rakyat tidak 

memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi. 

  Di dalam hukum pajak terdapat ketentuan-ketentuan hukum pidana, di 

samping itu juga ada perbuatan-perbuatan yang terjadi di dalam bidang 

perpajakan yang dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana. 

  Setiap perbuatan yang dianggap sebagai tindak  pidana piskal diatur di 

dalam Undang-undang Perpajakan, yaitu dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 

1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 dan 

kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 dan terakhir 

diubah dengan Undang-undang Nomor 28 taun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan. 

  Jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam bidang perpajakan, maka 

dikatakan bahwa: “Perbuatan itu merupakan tindak pidana fiskal walaupun 

perumusannya tidak terdapat dalam perundang-undangan pajak”.1 

  Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 

1994 jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 sebagai ketentuan umum telah 

mengatur ketentuan-ketentuan pidana di bidang perpajakan. 

  Tindak pidana lazimnya dikelompokkan ke dalam pelanggaran dan 

kejahatan. Pelanggaran merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan karena 

kealpaan (culpa), artinya bahwa tindak pidana yang dilakukan itu tidak sengaja, 

melainkan terjadi karena pelakunya kurang memperhatikan keadaan atau khilaf 

                                                
  1Rohmat Soemitro, Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum, Eresco, Bandung, 1991, hlm. 43  
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seperti yang termaktub dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, 

yang berbunyi: 

  Setiap orang yang karena kealpaannya: 

a. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau 

b. Menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak 

lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan perbuatan yang 

pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 A, didenda paling 

sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak  terutang yang tidak atau kurang dibayar 

dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 

kurang di bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau 

paling lama 1 (satu) tahun. 

 

  Tindak pidana yang disebut kejahatan merupakan satu perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja (dulus) dan dilakukan dengan sadar, tetapi dengan 

maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain 

atau masyarakat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 

28 tahun 2007, yang berbunyi: 

(1) setiap orang yang dengan sengaja: 

a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau 

tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak 

b. menyalahgunakan atau mengenakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 

c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 

d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya 

tidak benar atau tidak lengkap 

e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 29 

f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu 

atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak mengambarikan keadaan 

yang sebenarnya 

g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak 

memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain 

h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan 

data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan 
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secara program aplikasi on line di Indonesia  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 ayat (11), atau 

i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga 

dapat menimbukan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 

tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 

terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali 

menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak 

pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak 

selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 

(3) Setiap  orang  yang  melakukan percobaan untuk  melakukan tindak pidana 

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 

atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagamana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, atau menyampaikan Surat Peberitahuan dan/atau keterangan yang 

isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan 

kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 

sedikit 2 (dua) kali jumla restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau 

pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi 

yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.      

 

  Dari bunyi Pasal 39 ayat (1) huruf f, g dan h  tersebut, maka terhadap 

mereka yang dengan sengaja melakukan pembukuan palsu, dipalsukan 

(digandakan), tidak menyelengarakan pembukuan, memperlihatkan, atau tidak 

meminjamkan pembukuan akan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun  dan pidana denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar, bahkan di dalam ayat 2 nya diperberat menjadi 

dua kal lipat, jika sebelum lewat satu tahun yang bersangkutan melakukan 

kembali tindak pidana dibidang perpajakan. 

  Kenyataan menunjukan bahwa sering terjadi pembukuan ganda dalam 

upaya menghindari beban pajak yang berat, terutama dilakukan oleh pengusaha 

yang tidak bertanggungjawab. 
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  Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan 

dengan uraian di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan 

dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT PEMBUKUAN GANDA 

DALAM BIDANG PERPAJAKAN” 

 

B. Permasaahan 

  Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan 

dapat dimintakan pertanggngjawaban pidana ? 

2. Apakah sanksi yang dapat dikenakan terhadap pembuat 

pembukuan ganda dalam bidang perpajakan ? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

  Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran 

terhadap pertanggungjawaban pidana pembuatan pembukuan ganda dalam bidang 

perpajakan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada 

kaitannya. 

  Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuat pembukuan ganda dalam 

bidang perpajakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 

2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi yang dapat dikenakan terhadap 

pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan. 
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  Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersebahkan kepada almamater. 

 

D. Defenisi Konseptual 

  Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan 

yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan 

dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran 

penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini 

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan 

judul skripsi ini sebagai berikut: 

1. Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika 

telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang 

telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari terjadinya suatu tindak 

pidana yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas 

tindakan-tindakan yang melawan hukum (dalam hal tidak ada peniadaan 

sifat melawan hukum atau alasan pembenaran). Dengan demikian dilihat 

dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang 

“mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab bilamana pada 

umumnya.2 

2. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)yang terhutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang 

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan.3  

 

E. Metode Penelitian 

  Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang bersangkut paut dengan pertanggungjawaban pidana pembuatan 

pembukuan ganda dalam bidang perpajakan, maka jenis penelitiannya adalah 

penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak 

bermaksud untuk menguji hipotesa. 

1. Teknik pengmpulan data 

      Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 

      a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan   hukum  yang bersifat mengikat 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan 

peraturan yang berlaku 

                                                
  2EY. Kanter SR Sianturi, Asas-asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya, Alumni 

AHMPT-HM, Jakarta, 1982  

  3R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 1    



8 

 

 

 

      b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat 

para ahli maupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini 

      c.  Bahan  hukum tersier, yaitu  bahan  hukum  yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa, 

ensiklopedia, dan lainnya. 

2. Teknik pengolahan data 

      Setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data 

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan 

editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai  

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari 

kekurangan dan kesalahan. 

3. Analisa data 

      Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk 

mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat 

deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh 

dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

yang bersifat umum.4 

 

 

 

 

                                                
  4Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 

hlm. 129  
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F. Sistematika Penulisan 

  Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan 

tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:  

Bab. I.  Pendahuluan,  berisi   mengenai  latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta 

sistematika penulisan 

Bab. II. Tinjauan  pustaka,  memaparkan  tinjauan  pustaka yang menyajikan 

mengenai pengertian pajak, asas-asas dalam bidang perpajakan, jenis-

jenis pajak, hak dan kewajiban wajib pajak dan fiskus. 

Bab. III. Pembahasan,  yang  berisikan  paparan tentang  hasil penelitian  secara 

khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti 

mengenai pembuat pembukuan ganda dalam bidang perpajakan dapat 

dimintakan pertanggungjawaban pidana, dan juga mengenai sanksi yang 

dapat dikenakan terhadap pembuat pembukuan ganda dalam bidang 

perpajakan. 

Bab. IV. Penutup, pada  bagian  penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi 

ini yang diformat dalam kesimpulan dan saan-saran. 
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