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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan 

pulau yang memiliki beraneka ragam budaya, lautan, dan sumber daya alam yang 

melimpah. Dengan adanya perkembangan yang terjadi mendorong pemerintah 

untuk melakukan perubahan di segala sektor demi dapat meningkatkan pendapatan 

atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan 

tersebut, tentu memerlukan adanya dana yang sangat besar dan dana itu berasal dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Hal ini 

menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan 

sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara 

baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan bangsa. 

Negara berhak atas memungut pajak kepada warga negara yang bertempat 

tinggal di Indonesia karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak akan digunakan dalam pembangunan 

infrastruktur, pembangunan fasilitas publik, biaya pendidikan, biaya kesehatan, 

subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan pembayaran para pegawai negara. 

Semakin banyak pajak yang dipungut maka akan semakin banyak pula infrastruktur 

dan fasilitas yang dibangun. 

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, berbagai kebijakan baru di 

bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan diberlakukan dengan tegas. Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) melakukan perbaikan atas sistem pelayanan kepada 

masyarakat, dimulai dari cara penyampaian informasi perpajakan, penyuluhan, 

sistem administrasi pajak, hingga pengawasan atas pelaksanaan lapangan dengan 

harapan untuk dapat mempermudah Wajip Pajak dalam mematuhi kewajiban 

perpajakannya. Dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga pajak dapat optimal. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran 

serta Wajib Pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak 

atas Objek Pajak yang dimiliki dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Dilihat 

dari jenis pajak yang dipungut, terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak 

Pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPn dan PPnBM), Bea Materai dan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), sedangkan Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaran Bermotor 
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(PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor (PBBKB). 

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu penerimaan terbesar negara 

yang diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan dan 

perkembangan dunia. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat dikenakan 

pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan terdiri dari PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 

26. 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) menetapkan sistem pemungutan 

pajak penghasilan secara self assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan 

melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, berharap dalam pelaksanaan 

pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lancar dan lebih mudah. 

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang 

merupakan hal penting, sama halnya dengan pajak lainnya. PPh Pasal 23 dikenakan 

atau dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri serta BUT (Bentuk Usaha 

Tetap) yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain 

yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang dibayarkan atau 

terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 
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Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah UU PPh 

No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 

tentang pelaksanaan peraturannya adalah keputusan Direktur Jendral Pajak (DJP) 

No.Kep-170/Pj/2002 berlaku mulai tanggal 28 Maret 2002. Objek pemotongan PPh 

Pasal 23 yaitu dengan tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto untuk 

penghasilan dividen, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian hutang, royalti, hadiah dan tarif 2% (dua persen) dari 

perkiraan jumlah bruto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lainnya 

sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lainnya 

sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan imbalan sehubungan 

dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa 

lainnya selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lainnya yang dimaksud diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya 

adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan wajib pajak badan 

selain sebagai subjek pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang 

dijalankannya. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada tepat di Jl. Mayjen 

Prof. Dr. Moestopo No.2, Pacarkeling, Tambaksari, Surabaya merupakan salah satu 

distribusi air bersih milik daerah tingkat II bagi masyarakat umum dan terdapat di 

setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia. 
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya 

sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib melakukan Perhitungan, 

Pemotongan, dan Pelaporan pembayaran atas Jasa Teknik. Karena dipandang 

penting masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 23 khususnya terhadap pembayaran atas jasa teknik, 

karena pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya merupakan kegiatan yang 

cukup penting terkait dengan pendistribusian air minum ke berbagai wilayah. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dilakukanlah peninjauan yang 

selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul: “SISTEM 

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK PADA PDAM SURYA 

SEMBADA KOTA SURABAYA”. 

1.2 Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan judul yang telah ditetapkan, maka penulis memiliki tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 

Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya terkait 

kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemotongan PPh Pasal 

23 atas jasa teknik pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 
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3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi kendala 

yang terjadi selama proses pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa teknik pada 

PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 

4. Untuk memenuhi sebagian dari syarat mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md.) 

Manajemen Pajak dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) 

Surabaya. 

1.3 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Memahami penerapan berbagai perangkat perpajakan yang telah dipelajari 

selama mengikuti mata kuliah atau praktik di Program Studi Diploma III 

Manajemen Pajak STIESIA. 

b. Meningkatkan kemampuan untuk memahami permasalahan nyata dalam 

dunia kerja yang tidak diperoleh selama perkuliahan dan mampu untuk 

menggunakan perangkat perpajakan dalam menghadapi permasalahan 

tersebut. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai masukan dan pertimbangan untuk perlakuan dalam perpajakan 

yang baik dan benar kedepannya. 

b. Membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23. 

3. Bagi Pembaca 
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a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan lanjutan penelitian atau 

sebagai bahan informasi dan bahan pembelajaran bagi pembaca. 

b. Memberikan pemahaman tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. 

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir 

Ruang Lingkup adalah pembahasan suatu masalah yang dimaksud agar 

tidak terjadi kesimpangsiuran serta pembahasan yang terlalu luas dalam 

memecahkan masalah dan dapat difokuskan pada pokok pembahasan. 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Air 

Mimum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya. Penelitian ini hanya dibatasi pada 

masalah bagaimana Sistem Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas Jasa Teknik pada PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan Data merupakan cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka 

mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud 

merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan 

pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, kemudian 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 
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Sehingga penulis melakukan pengamatan langsung pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-

dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-

sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-

undang dan sebagainya. Sehingga penulis akan mengumpulkan beberapa bukti-

bukti yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada 

Kota Surabaya. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara ter-

struktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun tidak untuk 

membahas dan menggali informasi tertentu guna mencapai tujuan tertentu. 

Sehingga penulis akan melakukan wawancara dengan ahli pajak Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya untuk mendapat 

informasi yang lebih konkret mengenai PPh Pasal 23 yang berlaku pada 

perusahaan tersebut. 


