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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor 

privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk 

membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, 

sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Perbedaan keadaan 

ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan 

Negara tersebut. Pajak penghasilan Orang Pribadi umumnya sulit dipungut dalam 

masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran penduduk yang 

tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda. Untuk itu diperlukan sistem 

perpajakan yang baik guna menghimpun dana dari masyarakat. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar 

dan sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia terutama pada 

pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan 

negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat 

Indonesia dalam membayar pajak. Salah satu sumber pendapatan negara terbesar 

berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2007, 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. 
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Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan 

yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas 

penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak penghasilan dapat dipungut atau 

dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak. Salah satu 

penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh 

atau berasal dari kegiatan pengadaan barang dan jasa atau kegiatan penjualan 

barang atau jasa kepada pemerintah. 

Perjalanan Tax Reform hingga saat ini sudah mengalami beberapa kali 

penyempurnaan dan penyesuaian khususnya Undang-Undang tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu ketika 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sampai sekarang sudah mengalami 4 

(empat) kali penyempurnan menjadi Undang-Undang No 28 Tahun 2007 yang 

mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system diubah 

menjadi self assessment system. Self Assessment System merupakan sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan 

sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2013:11). Dengan 

dianutnya Self Assessment System dalam sistem perpajakan di Indonesia, maka 

Wajib Pajak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya secara baik dan 

benar. 

Pelaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah karena 

masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara penghitungannya, 
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agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan maupun dalam 

pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2009. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pajak, baik mengenai subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak 

maupun tata cara perhitungan pajak.  

Jenis-jenis pajak yang dipungut/dipotong dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 dibagi menjadi 5 (lima) jenis pajak, di 

antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

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

(PBB). Salah satu jenis Pajak Penghasilan yang dipungut yaitu Pajak Penghasilan 

Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi 

maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, 

atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang 

dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar 

negeri lainnya (Resmi, 2013:327). Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

dan Peratutan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 

Tentang Jenis Jasa Lain yang mulai berlaku pada 24 Agustus 2015. 
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Pemotong PPh Pasal 23 salah satunya dilakukan oleh bendaharawan 

pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor, dan 

melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada 

kemungkinan terjadi kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 23 yang di potong 

sehingga berpengaruh terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 

23 yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap 

tata cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23. 

Penghasilan atas penyediaan barang atau penjualan barang serta imbalan 

atas jasa kepada Dinas pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak Kota Surabaya akan langsung dikenakan pajak penghasilan, 

dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa dikenakan pajak penghasilan pasal 23, 

yang dimana pajak tersebut dalam tahun berjalan akan langsung dipotong oleh 

pihak pemotong yaitu bendaharawan pemerintah, dikarenakan pengadaaan barang 

atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah baik BUMN atau BUMD. Pihak 

pemotong memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pemotongan 

pajak secara langsung terhadap penghasilan dan imbalan atas penyediaan atau 

penjualan barang dan jasa.  

Fenomena atas perhitungan dan pemotongan pajak khususnya Pasal 23 pada 

Dinas pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Kota Surabaya adanya kemungkinan wajib pungut atau pihak pemotong 

mengalami kekeliruan dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 23 yang 

dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 23 yang 

bersangkutan. Kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan 23 dapat 
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terjadi akibat perbedaan tarif pajak atau terjadinya perubahan ketentuan pajak 

yang berlaku. Serta untuk mengetahui dan membandingankan perhitungan dan 

pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau 

bendaharawan pemerintah dengan perusahaan berdasarkan tarif, ketentuan pajak 

serta akuntansi perpajakan yang berlaku. Selain itu juga adanya tata cara 

pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan secara 

secara elektronik atau online penyetoran pajak yang sekarang menggunakan         

e-Billing dan pelaporan pajak yang menggunaan e-Filling. Pentingnya mengetahui 

perbandingan antara perhitungan dan pemotongan pajak antara perusahaan dan 

bendaharawan atau wajib pungut adalah untuk mengetahui apakah tarif dasar 

pengenaan atas pajak yaitu PPh 23 sudah sesuai dengan tarif dan ketentuan pajak 

yang berlaku. Oleh karena adanya fenomena pajak tersebut, maka diperlukan 

pembuktian untuk mengetahui kebenaran perhitungan dan pemotongan atas pajak 

pada perusahaan.  

Berdasarkan uraian dari fenomena di atas maka dilakukan penelitian di 

Dinas pengendalian penduduk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

Kota Surabaya untuk membahas tentang pelaksanaan PPh Pasal 23 berkaitan 

dengan penggunaan jasa pihak lain. Oleh karena itu, dalam pembuatan Tugas 

Akhir ini diambil judul: PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN, 

DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA DINAS PENGENDALIAN 

PENDUDUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 

ANAK KOTA SURABAYA. 
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1.2  Tujuan Studi Lapang 

Sebagaimana maksud untuk mengidentifikasi masalah di atas, maka penulis 

melakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut 

a. Untuk mengetahui prosedur dan tata cara pemotongan pajak penghasilan 

pasal 23 atas pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas 

Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Kota Surabaya periode 2019. 

b.  Untuk mengetahui prosedur dan tata cara penyetoran pajak penghasilan 

pasal 23 atas pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pengendalian 

Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota 

Surabaya periode 2019. 

c.  Untuk mengetahui prosedur dan tata cara pelaporan PPh Pasal 23 atas 

pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Surabaya periode 

2019.  

 

1.3 Manfaat Studi Lapang  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1.  Bagi Perusahaan  

a.  Sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk perlakuan 

perpajakan yang baik dan benar untuk kedepannya.  
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b.  Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan 

evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan 

dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.  

c.  Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga 

pendidikan penulis.  

2.  Bagi Pembaca  

a.  Untuk memberikan pemahaman tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23.  

b.  Dapat menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai 

perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 23 atas jasa.  

3. Bagi Pihak Lain  

a. Dapat memberikan bantuan kepada pihak lain dalam mengetahui lebih 

banyak mengenai pelaksanaan pemotongan, pelaporan dan penyetoran 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.  

b.  Untuk membantu dan menambah referensi ilmiah pada penelitian 

berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pemotongan, pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh)   

Pasal 23.  

 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang  

Ruang lingkup adalah pembahasan suatu masalah yang dimaksud agar tidak 

terjadi kesimpangsiuran serta pembahasan yang terlalu luas dan dapat difokuskan 

pada pokok bahasan. Maka dari itu peneliti mengambil data dengan subjek 
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penelitian yaitu pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Di Kota Surabaya serta objek penelitian yang 

berhubungan dengan pengenaan PPh Pasal 23 seperti nama perusahaan, NPWP, 

bukti penyetoran pajak, dan lain-lain pada masa tertentu di tahun 2019. Agar 

penulisan tugas akhir ini lebih terarah, maka peneliti membatasi penelitian pada 

penghitungan PPh Pasal 23. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:  

a.  Observasi  

 Obsevasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang 

merupakan sumber data. Observasi atau pengamatan ini dilakukan pada 

Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Di Kota Surabaya  

b.  Dokumentasi  

 Dokumentasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan 

data-data yang ada dalam dokumen instansi. Dokumentasi data dilakukan 

pada Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Di Kota Surabaya. Melalui metode ini data yang dapat 

diperoleh diantaranya antara lain nama perusahaan, NPWP, dan potongan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dikenakan.  
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c.  Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun 

peneliti terhadap narasumber atau sumber data.  

d.  Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan ialah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan 

penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan serta berbagai laporan 

yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. 


