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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara disamping penerimaan 

dari sumber migas dan non migas. Optimalisasi penerimaan pajak dikarenakan 

semakin meningkatnya kebutuhan dana pembangunan. Pajak bagi pemerintah tidak 

hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu variabel 

kebijaksanaan yang digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Dengan 

pajak, pemerintah dapat mengatur alokasi sumber sumber ekonorni, mengatur laju 

inflasi, dan sebagainya. Oleh karena itu pajak mempunyai fungsi strategis dalam 

suatu negara. Pemeriksaan Pajak sebelumnya telah diatur dalam UU Pasal 29 KUP 

(Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang nantinya kemudian akan 

menjadi dasar hukum dilakukannya suatu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 

tertentu. 

Penghasilan yang bersifat final adalah Pajak Penghasilan yang tidak dapat 

dikreditkan, pajak bagi pemotong tersebut (tidak bisa di 

restitusikan/dikompensasikan) diantaranya adalah pajak PPh pasal 21 final dan PPh 

pasal 4 ayat 2 final. Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang 

dipotong atas beberapa jenis penghasilan yang ketetapannya berdasarkan peraturan 

pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh yang bersifat 

final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan 
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bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa 

konstruksi. 

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 sangat penting peranannya dalam 

perusahaan. Dalam prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan ini dilakukan 

berdasarkan permohonan wajib pajak (perusahaan) kepada Kantor Pelayanan Pajak 

yang penghasilannya dipungut dari transaksi yang dilakukan dengan perusahaan 

lain, yang selanjutnya akan diproses atau ditindak lanjuti oleh petugas kantor 

pelayanan pajak. 

 

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG 

Tujuan studi lapang ini adalah untuk mengetahui cara kerja perusahaan dan 

mengumpulkan data atas permasalahan yang dibahas pada PT. Kalimaya Surabaya. 

Dari masalah diatas, maka tujuan yang dicapai oleh penulis dalam studi lapang ini: 

1. Untuk mengetahui pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 final 

pada PT. Kalimaya Surabaya. 

2. Untuk mengetahui prosedur pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 

pada PT. Kalimaya Surabaya. 

3. Untuk mengetahui kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan pencatatan 

PPh pasal 4 ayat 2 final pada PT. Kalimaya Surabaya. 

4. Untuk mengtahui upaya mengatasi hambatan atau kendala dalam pencatatan 

PPh pasal 4 ayat 2 final pada PT. Kalimaya Surabaya. 

1.3 MANFAAT STUDI LAPANG 
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 Dari informasi yang didapat dan diperoleh dari hasil studi lapang mengenai 

tinjauan atas pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 final, maka dapat 

digunakan sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Dapat berguna dalam menambah pengetahuan, pengalaman dalam dunia kerja 

serta mendalami tentang Pencatatan PPh pasal 4 ayat 2 final serta prosedur 

pelaporannya. 

2. Bagi Penulis 

Agar berguna sebagai bahan masukan dalam melaksanakan ketentuan di bidang 

perpajakan serta membantu para pegawai lainnya dalam bekerja. 

3. Bagi Pihak lain  

Pihak lain yang mempelajari untuk mendalami bidang studi perpajakan, hasil 

penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut 

terhadap laporan ini. 

 

1.4 RUANG LINGKUP TUGAS AKHIR 

 Untuk mempermudah penulisan Tugas Akhir ini agar lebih terarah dan 

berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun 

ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tugas Akhir ini, 

yaitu: 

1. Pengertian Umum PPh Pasal 4 ayat (2) 

2. Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2) 
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3. Dasar Pengenaan dan Cara penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) 

4. Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) 

5. Mekanisme pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) atas 

jasa kontruksi pada PT. Kalimaya Surabaya. 

 

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini memerlukan data yang dapat dipercaya, 

benar, lengkap, dan relevan dengan permasalahan yang menjadi pokok penulisan. 

Data merupakan sekumpulan informasi mengenai objek yang akan diteliti dan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ada jenis data yang digunakan dalam 

penulisan tugas akhir ini, adalah sebagai berikut: 

a) Metode Observasi 

 Teknik pengamatan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, disertai 

pencatatan-pencatatan terhadap keadaan objek sasaran. Pengamatan yang 

dilakukan dengan melaksanakan studi lapang di PT. Kalimaya Surabaya selama 

1 (satu) bulan. 

b) Metode Wawancara 

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang dalam 

pengumpulan data ini dilakukan secara langsung dari sumbernya, dengan cara 

mengajukan pertanyaan. 

c) Metode Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah 

diperoleh dari hasil studi lapang di PT. Kalimaya Surabaya serta penulis 



5 
 

melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan dari 

perpustakaan dan undang-undang. 

 

 

 


