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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) 

tertulis bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang 

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. Fungsi 

pajak ada 2 yaitu budgetair dan mengatur. Pajak memiliki fungsi sosial yang 

kuat dan bukan sekedar sebagai sumber penerimaan negara. Fungsi sosial 

yang dimaksud adalah fungsi mengatur. Pajak dapat dipakai untuk mengatur 

dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial 

sehingga negara harus mempergunakan kewenanganya untuk memajukan 

bangsa (Mardiasmo, 2016: 3). Pajak memiliki peranan yang sangat penting 

dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan 

dengan baik. Contohnya, pembangunan infrastruktur dibiayai dari pendapatan 

pajak. 

 Selain dari pembangunan infrastruktur, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia mempunyai posisi strategis sebagai negara kepulauan yang terdiri 

dari beribu-ribu pulau, berada di antara 2 benua dan 2 samudra sehingga 

Negara Indonesia harus memanfaatkan secara maksimal dalam hubungan 

antar bangsa maupun negara sebagai modal dasar pembangunan nasional. 

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam menjalin hubungan kerjasama 



14 
 

antar bangsa, pelabuhan menjadi salah satu penunjang percepatan 

pertumbuhan ekonomi dalam sistem penyedian jasa transportasi yang efisien. 

Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) merupakan penyedia 

sarana prasarana fasilitas pendukung mobilitas gerak barang. Perusahaan 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah perusahaan yang bergerak 

dalam pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal 

atau berasal dari kapal, yang telah mendapat kuasa tertulis dari pemilik. 

Kegiatan utama perusahaan EMKL yaitu membukukan muatan pada agen 

pelayaran, mengurus dokumen dengan bea cukai dan instansi lainnya dan 

membawa barang dari gudang ke Container Yard ke gudang. Pihak-pihak 

yang terlibat pengangkutan barang adalah (1) shipper, (2) carrier, (3) 

consignee. Dari ketiga pihak tersebut, EMKL berperan sebagai pihak pengirim 

(shipper) dalam hal pengurusan muatan mengunakan jasa trucking. Trucking 

adalah layanan jasa pengiriman atau pengangkutan barang via darat 

menggunakan armada truck.  

Terkait dengan potongan pajak, transaksi pelayanan jasa sewa 

pengangkutan pengurusan muatan dikenakan PPh pasal 23. Perusahaan 

EMKL wajib memotong PPh pasal 23 atas jasa trucking rekanannya, namun 

para penyedia jasa trucking menganggap pelayan jasa muatanya adalah usaha 

kecil bahkan tidak punya NPWP sehingga tidak mau dipotong PPh pasal 23. 

Menghadapi kasus ini, perusahaan EMKL kini membuat bukti potong PPh 

pasal 23 lalu menyetorkan sendiri PPh pasal 23 atas jasa trucking lalu 

melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 agar kewajiban perpajakannya tetap 
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berjalan dengan baik. Dalam laporan laba rugi terdapat biaya PPh pasal 23 

yang harus dikoreksi, karena PPh pasal 23 menjadi kredit pajak . Mensiasati 

kondisi tersebut, perusahaan sebenarnya dapat menerapkan metode gross up.  

Metode Gross Up merupakan perhitungan PPh pasal 23 yang seharusnya 

dipotong dari penghasilan penerima jasa, namun kondisi dilapangan 

dibebankan kepada pemberi jasa. PT. Eka Sakti adalah perusahaan Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut yang mengalami kondisi tersebut, kemudian memberikan 

wewenang kepada CV.Indo Karya Konsultan sebagai konsultan pajak untuk 

menangani kewajiban perpajakannya. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dalam laporan 

praktik kerja lapangan yang berjudul “PELAKSANAAN PEMAJAKAN 

PPH PASAL 23 ATAS JASA TRUCKING DENGAN  METODE GROSS 

UP STUDI PADA PERUSAHAAN EMKL”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan di bahas adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemajakan PPh pasal 23 atas transaksi 

pemakaian jasa trucking selama ini ? 

2. Bagaimana pelaksanaan pemajakan atas transaksi pemakaian jasa 

trucking menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 

23 ? 

3. Bagaimana perbandingan antara menggunakan metode gross up dan 

tidak menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 23 ? 
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1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari laporan PKL ini adalah : 

1. Menjelaskan pelaksanaan pemajakan PPh pasal 23 atas transaksi 

pemakaian jasa trucking selama ini. 

2. Menjelaskan pelaksanaan pemajakan atas transaksi pemakaian jasa 

trucking menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 

23. 

3. Menjelaskan perbandingan antara menggunakan metode gross up dan 

tidak menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh pasal 23. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,   

diantaranya: 

1. Bagi Penulis : 

Bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan 

dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan 

PKL khususnya di dalam bidang perpajakan. 

2. Bagi Pembaca : 

Bermanfaat untuk memberikan sarana informasi untuk menabah ilmu 

khususnya dalam bidang penerapan perpajakan pada perusahaan 

EMKL serta dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitiaan 

selanjutnya. 
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3. Bagi Perusahaan : 

Bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai bagaimana 

penerapan pajak perusahaan EMKL khususnya jasa trucking. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai 

pembahasan dalam laporan praktik kerja lapangan. Laporan PKL ini di bagi 

menjadi lima bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pendahuluaan berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dalam laporan PKL 

ini 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitiaan dalam laporan PKL ini. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai sejarah dan gambaran umum CV. Indo Karya 

Konsultan serta metode penelitian dalam laporan PKL ini. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Pembahasan berisi mengenai hasil penelitiaan dan pembahasan masalah. 

BAB V : PENUTUP  

Penutup berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. 

 




