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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Peraturan Pajak menurut UU nomor 16 tahun 2009 menuliskan  tentang empat 

perubahan atas UU Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum Pajak serta 

Tata Cara Pembayaran pada Perpajakan, keduanya tercantum pada Pasal 1ayat1  

yang menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban pribadi kepada negara yang 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, namun pribadi tersebut tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung melainkan konstribusi digunakan oleh 

negara untuk kesejahteraan rakyat. 

Pajak merupakan pemasukan negara yang paling penting, sehingga 

pemerintah berupaya agar penerimaan dari sektor pajak lebih dari 70%. Hasil pajak 

tentunya akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, konstribusi 

untuk pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, dan pembangunan 

fasilitas publik. Realita tersebut membuktikan bahwa pajak memiliki peranan yang 

sangat penting bagi pemasukan negara, akan tetapi hal ini perlu didukung oleh 

kesadaran pribadi setiap masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. 

(www.pajak.go.id). 

Beberapa upaya pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah 

penerimaan dari sektor pajak, yaitu berdasarkan UU nomor 11 tahun 2016 dengan 

adanya program kebijakan pengampunan pajak atau  sering disebut dengan tax 

amnesty. Pemerintah juga kerap kali memperbaharui peraturan pajak, sebagai 

contoh perubahan PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak yang diperbaharui 

pada tahun 2016. PTKP berfungsi sebagai acuan yang digunakan sebagai 

pengurang dalam perhitungan pajak penghasilan.Semakin besar PTKP maka pajak 

terutang yang ditanggung akan semakin kecil. Terjadinya kenaikan PTKP yang 

dilakukan oleh pemerintah berlangsung pada tahun 2016, kenaikan tersebut 

terbilang cukup cepat mengingat pemerintah sempat menaikan besarnya PTKP 

tahun 2015. Besaran PTKP menurut PMK Nomor 122/PMK.010/2015 adalah 

sebesar: 
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- Diri Sendiri   Rp 36.000.000 

- Kawin    Rp   3.000.000 

- Tanggungan   Rp   3.000.000 

Sedangkan untuk PTKP yang baru sesuai dengan PMK Nomor 

101/PMK.010/2016 sebesar: 

- Diri Sendiri   Rp 54.000.000 

- Kawin    Rp   4.500.000 

- Tanggungan   Rp   4.500.000 

PTKP yang tercantum dalam PMK telah dirilis oleh pemerintah sejak bulan 

Juni 2016 silam. Hal tersebut berdampak pada pembetulan SPT Masa PPh pasal 21 

dari bulan Januari 2016sampaiJuni 2016 yang menyatakan bahwa penggunaan 

PTKP lama harus dihitung kembali  menggunakan peraturan PTKP baru, sehingga 

dengan adanya PTKP baru pajak yang terutang akan cenderung lebih kecil dari pada 

yang sudah dibayarkan sebelumnya. Kelebihan pembayaran PPhPasal 21 tentunya 

dapat dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya dengan cara melakukan 

pembenahan SPT Masa PPh Pasal 21 Januari 2016 sampai dengan Juni 2016. 

KKP JM Haryanto merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan 

konsultasi pajak dengan melakukan kewajiban pembayaran pajak berdasarkan PPh 

pasal 21.KKP JM Haryanto adalah salah satu konsultan pajakyang telah 

menerapkan perubahan PTKP untuk seluruh pegawai tetapnya, diantara lain adalah 

PT. PJK. Terkait perubahan ketentuan PTKP tersebutKKP JM Haryanto harus 

melakukan perhitungan ulang untuk menyesuaikan PPh pasal 21 PT. PJK serta 

melaporkan SPT PPh pasal 21 kepada KPP dan mengkompensasikan kelebihan 

bayar PPh pasal 21. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas 

dalam Laporan Kerja Praktik Lapangan yang berjudul “Perilaku Kompensasi 

Kelebihan Bayar PPh Pasal 21 akibat Perubahan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak pada Pegawai Tetap di PT. PJK”. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
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Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana perubahan PPh pasal 21 menggunakan PTKP lama dan PTKP 

baru bagi pegawai tetap di PT. PJK? 

2. Bagaimana perilaku kompensasi lebih bayar PPh pasal 21 akibat 

perubahan PTKP bagi pegawai tetap di PT. PJK? 

3. Bagaimana PT. PJK  menghitung dan melaporkan SPT pembetulan PPh 

pasal 21 karena perubahan PTKP? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari PKL ini adalah : 

1. Menjelaskan perubahan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap menggunakan 

PTKP lama dan PTKP baru di PT. PJK. 

2. Menjelaskan perilaku kompensasi kelebihan bayar PPh pasal 21 akibat 

perubahan PTKP pada pegawai tetap di PT. PJK. 

3. Menjelaskan PT. PJK  menghitung dan melaporkan SPT pembetulan PPh 

pasal 21 akibat perubahan PTKP. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Laporan tugas akhir ini kiranya dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak, antara lain : 

1. Bagi Penulis: 

Bermanfaat untuk memperluas pengetahuan,pengalaman, dandapat 

mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkanselama perkuliahan 

khususnya dalam bidang perpajakan. 

2. Bagi Pembaca: 

Diharapkan informasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya serta sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan 

khususnya dalam bidang perhitungan PPh pasal 21 karena terjadi 

perubahan PTKP. 

 

3. Bagi Perusahaan: 
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Bermanfaat dalam menambah informasi tentang dampak perubahan 

PTKP terkait dengan perilaku kompensasi pada SPT masa pembetulan 

PPh pasal 21. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

isi keseluruhan laporan tugas akhir, laporan ini dibagi menjadi lima bab, 

yaitu : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Menguraikan seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga 

teori-teori tersebut akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan 

masalah yang akan diuraikan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN (PKL) 

Menjelaskan tentang sejarah, gambaran umum KKP JM. Haryanto dan 

metode penelitian yang akan digunakan dalam laporan tugas akhir. 

 BAB IV : PEMBAHASAN 

Menjabarkan mengenai permasalahan yang diangkat dan menjelaskan 

pembahasan yang diteliti. 

 BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 
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