
1  BAB  1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang   Sejak beberapa tahun terakhir ini, perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Reformasi perpajakan sudah mulai bergulir dan telah membuahkan hasil nyata. Kontribusi pajak terhadap penerimaan pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meski demikian, dalam meningkatkan dan membangun subjek dan objek pajak terus dijalankan, mengingat porsi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap keseluruhan penerimaan pajak pemerintah masih terbilang rendah bila dibandingkan potensinya. Untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dibidang perpajakan. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.  Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan suatu daerah. Sumber dana yang mendukung merupakan salah satu masalah dalam pembiayaan suatu pembangunan. Pembangunan akan berjalan seiring dengan adanya sumber dana yang mendukung. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor 



   perpajakan meskipun terdapat banyak sektor lain seperti sektor minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.  Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. With holding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – ciri sitem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan wajib pajak. Potongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan dan dalam melaksanakan penghitungan haruslah mengikuti undang – undang perpajakan dan segala peraturan pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan penghitungan pajak.   Secara garis besar dalam sistem perpajakan dikenal tiga, sistem yaitu 
Official Assesment System, Self Assesment System, dan  With Holding System (Mujianto dan Aris, 2010:10). Dalam  Official Assesment System, fiskus (pemerintah) berperan besar untuk keberhasilan pemungutan pajak, fiskus aktif mencari hingga menetapkan jumlah pajak terutang wajib pajak. Dalam Self 

Assesment System wajib pajak diberi kewenangan dan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku dari memilih metode pemotongan PPh Pasal 21. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal merupakan hasil dari menghitung sampai melaporkan pajak terutangnya. 



    Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu demi kelancaran pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan.  Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Saat ini PPh pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh pasal 21, oleh karena itu pemerintah melalui Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR RI, telah menetapkan penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mulai berlaku pada Tahun pajak 2016. Besarnya PTKP sebagai mana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 disajikan dalam Tabel 1.       



   Tabel 1 PTKP Mulai Tahun Pajak 2016 
No. Keterangan (Rp.) 1 Diri WP Orang Pribadi 54.000.000 2 Tambahan untuk WP Kawin 4.500.000 3 Tambahan untuk Istri yang Penghasilannya digabung dengan Penghasilan Suami 54.000.000 4 Tambahan untuk setiap Tanggungan 4.500.000 Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016, 27 Juni 2016.   Kenaikan PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi juga perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP berarti akan menurunkan penerimaan PPh Orang Pribadi dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian.  Namun demikian, pemerintah memandang perlu untuk memberikan stimulus ekonomi guna mendorong peningkatan permintaan agrerat pada saat kondisi ekonomi sedang dalam perlambatan, sekaligus mendorong membesarnya 

tax base dari PPN sehingga pada gilirannya berdampak pada kenaikan penerimaan PPN. Berdasarkan data historis, kenaikan besaran PTKP tidak mempengaruhi terjadinya penurunan penerimaan secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan PTKP tersebut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Orang Pibadi, yang bersifat sementara. 



    Dengan demikian, sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan oleh para pegawai, perusahaan memberikan kontraprestasi berupa gaji, tunjangan serta beberapa bonus tambahan yang disesuaikan dengan kinerjanya. Dengan begitu wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawainya, dan menyesuaikan besarnya PTKP yang baru untuk tahun pajak 2019 dan sesudahnya berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.  Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mendapatkan gambaran tentang prosedur atau tata cara perusahaan dalam melaksanakan penghitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun pajak 2018. Maka penulis mengambil judul “Prosedur Penghitungan Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT Kurnia Luwuk Sejati”.   
1.2 Tujuan Studi Lapang 

 Adapun tujuan dari studi lapang ini adalah: 1. Untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan penghitungan, pemotongan dan mengevaluasi prosedur pelaporan besarnya pemotongan pajak pasal 21 atas gaji pegawai tetap. 2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penghitungan, pemotongan, serta pelaporan atas kenaikan penghasilan tidak kena pajak terhadap pajak penghasilan pasal 21 pada PT Kurnia Luwuk Sejati. 3. Untuk pemahaman teori – teori dan mengaplikasikan teori – teori yang didapat dibangku kuliah dengan yang ada di lapangan.  



   1.3 Manfaat Studi Lapang Adapun manfaat yang akan diperoleh setelah dilakukan studi lapang adalah: 1. Mengembangkan kemampuan agar lebih memahami masalah dalam perpajakan. Khususnya tentang adanya perubahan PTKP yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.101/2016. 2. Menambah pengetahuan tentang perpajakan khususnya tentang pengitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal pajak No. PER-16/PJ/2016. 3. Menambah pemahaman dan pengetahuan teori – teori dan mengaplikasikan teori – teori yang didapat dibangku kuliah dengan yang ada di lapangan.  
1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 
 Ruang lingkup yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan prosedur penghitungan, pemotongan, serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada karyawan tetap PT Kurnia Luwuk Sejati. 
1.5  Metode Pengumpulan Data 

  Informasi dalam penelitian ini didapatkan melalui suatu proses pengumpulan data, proses atau teknik pengumpulan data tersebut antara lain: 1. Metode wawancara Menurut Sugiyono (2011:317) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 



   untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Metode pengumpulan data ini digunakan dengan pihak yang berwenang didalam perusahaan untuk memberikan data dan informasi mengenai prosedur penghitungan, pemotongan serta pelaporan pajak penghasilan pasal 21.  2. Metode Dokumentasi Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan cara untuk mencari data dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen – dokumen, catatan maupun formulir yang ada di perusahaan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian. Dokumentasi sangat berguna karena untuk mengetahui informasi tentang data – data yang akan dipakai sebagai bukti dalam penelitian.      


