
31 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1. Pelaksanaan Pemajakan PPh Pasal 23 atas Transaksi Pemakaian Jasa  

Trucking Selama Ini 

 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 lainya serta 

membawa barang dari gudang ke countainer Yard ke gudang. 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. Per unit kontainer sebelum 

memuat barang harus sudah mengantongi sejumlah dokumen surat jalan, 

dokumen delivery order dari agen pelayaran yang dipilih menuju lapangan 

terminal atau area peti kemas ,(Delivery Order  merupakan surat pernyataan 

kepemilikan  barang atau muatan yang akan dikirim). Cara memperoleh DO  

dengan membawa Bill Of Lading ke tempat  agen perusahaan pelayaran. Bill 

of Lading (B/L) yaitu dokumen atau surat perjalanan atau pemuatan barang 

yang sudah mengantongi izin dari pihak trucking maupun agen pelayaran 

bahwa pengirim  telah mengirimkan barangnya dengan izin perjanjian tertulis 

di dalam  dokumen B/L tersebut. Dokumen perizinan perjalanan dan dokumen 



32 
 

izin kepemilikan barang kiriman antara pihak eksportir dengan PT.Eka Sakti. 

Lalu apa saja yang tertera dalam dokumen B/L : 

- Nama pelabuhan bongkar muat barang 

- Jenis sarana pengankutan 

- Nama pengirim dan penerima  

- Jenis barang, jumlah serta nama barang yang dikirim 

- Nomor dan tanggal perizinan 

- Jumlah tagihan pembayaran serta jenis pembayaran  

- Hal-hal lain yang disepakati 

 

Dari kegiatan opersaional tersebut, PT.Eka Sakti wajib memotong PPh Pasal 23 

atas jasa trucking yang dilakukan penyedia jasa trucking yaitu dengan 

memberikan jasa kirim barang via darat dengan menggunkan truck. Jasa trucking 

ini menjadi sangat efisien karena dapat lebih memuat banyak barang dengan harga 

yang lebih murah dan dapat memuat lebih banyak barang dibandingkan jasa 

pengiriman via udara.  

PT. Eka Sakti merupakan agen perusahaan  EMKL yang wajib memotong pajak 

PPh jasa 23 kepada penyedia jasa trucking. Berikut ini adalah tagihan jasa 

trucking kepada PT. Eka Sakti. 
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Tabel 4.1 

Biaya Trucking PT. Eka Sakti Tahun 2016 

 

 Sumber : KKP CV. Indo Karya Konsultan, 2016 

Contoh penghitungannya adalah sebagai berikut : 

- Biaya Trucking PT.Eka Sakti per Januari Rp 7.690.040,- . Biaya 

tersebut di bayarkan PT.Eka Sakti kepada penyedia jasa trucking atas 

jasa muatan. 

-  Tarif  PPh Pasal 23 atas Jasa Trucking Januari yang masuk kas negara 

sebesar 2%, karena penyedia jasa trucking tidak ber-NPWP, maka 

dikenakan tarif 100% lebih tinggi yaitu 4%. 
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 =  Rp 7.690.040,- x 4% = Rp 307.602,- 

- Jadi kas bersih / biaya trucking bulan Januari  

= Rp 7.690.040, - Rp307.602,-  

= Rp 7.382.438,- 

Tabel 4.2 

Biaya Trucking PT. Eka Sakti Tahun 2016  

 

Sumber: Data diolah, 2016 
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 PT.Eka Sakti seharusnya membayar kas kepada penyedia jasa trucking 

pada tahun 2016 totalnya sebesar Rp111.999.610,- sedangkan PT. Eka Sakti 

membayar kepada kas negara atas potongan PPh pasal 23 terutang (tarif tidak ber-

NPWP 4%) sebesar Rp 4.666.650,- biaya tersebut dapat di setorkan melalui 

kantor pos maupun bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, batas pembayaran 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. SPT masa PPh pasal 23 tersebut harus 

dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya ke KPP terdekat dan 

menyertakan bukti potong atas pemotongan PPh pasal 23.  

 Dalam penyusunan laporan keuangan total biaya trucking charge  pada 

laporan laba rugi PT. Eka Sakti sebesar Rp 116.666.260,-. Tetapi biaya PPh pasal 

23 tidak bisa menjadi biaya pengurang karena telah menjadi kredit pajak, 

sehingga harus dikoreksi . Berikut ini adalah laporan laba rugi PT. Eka Sakti  

tahun 2016. 
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Tabel 4.3 

Laporan Laba Rugi Tahun 2016 

 

 Sumber : Data diolah, 2016 
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 Biaya trucking dalam laporan laba rugi PT. Eka Sakti pada tahun 2016 

adalah sebesar Rp. 116.666.260, nominal tersebut berasal dari tagihan jasa 

trucking kepada penyedia jasa trucking dari bulan Januari sampai dengan 

Desember tahun 2016. Laba setelah koreksi fiskal yang didapat oleh perusahaan 

sebesar Rp 362.982.490,-. Berikut ini adalah penghitungan PPh terutang 

perusahaan EMKL. 

Tabel 4.4 

Perhitungan Pajak Terutang  PT. Eka Sakti Tahun 2016 

 

Sumber : Data diolah, 2016 

 Pajak terhutang PT. Eka Sakti tahun 2016 sebesar Rp, 51.799.929,-  PPh 

pasal 25 tahun 2017 di dapat dari pajak terhutang atau PPh pasal 29 dibagi 12 
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hasilnya adalah Rp.4.316.661,-. Jadi setiap bulannya PPh pasal 25 yang harus 

dibayar perusahaan EMKL pada tahun 2017 adalah Rp .4.316.661,-. 

Pada kenyataanya pihak trucking merupakan penyedia jasa perorangan 

yang menganggap kegiatan usahanya adalah kegiatan usaha kecil bahkan tidak 

punya NPWP, sehingga penyedia jasa trucking tidak mau dipotong PPh pasal 23. 

Atas hal tersebut, PT Eka Sakti yang seharusnya memotong para penyedia jasa 

trucking, kemudian merekayasa dengan membuat bukti potong PPh pasal 23, 

namun menyetor sendiri PPh pasal 23 atas jasa trucking dan melaporkan SPT 

Masa PPh pasal 23 agar kewajiban perpajakannya tetap berjalan dengan baik.  

Berikut adalah kejadian sebenarnya penerapan pajak PT. Eka Sakti dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan perusahaannya dengan merekayasa biaya PPh 

pasal 23 atas jasa truckingnya. 
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Tabel 4.5 

 Biaya Trucking PT. Eka Sakti Tahun 2016 

 

Sumber: KKP CV. Indo Karya Konsultan , 2016 

Perusahaan EMKL wajib memotong PPh pasal 23 atas jasa trucking pada 

tahun 2016 dengan total sebesar Rp 4.666.650,- berasal dari Rp 116.666.260,- 

dikalikan tarif PPh pasal 23 atas jasa yaitu 2%  (lebih tinggi 100% karena 

penyedia jasa trucking tidak ber-NPWP tarif menjadi 4%). PPh pasal 23 tersebut 

harus disetor melalui kantor pos ataupun bank yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan pada tanggal 10 bulan berikutnya. SPT masa PPh pasal 23 harus 

dilaporkan ke KPP terdekat paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan 

membuat bukti potong atas pemotongan pph pasal 23 tersebut. 
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Selain melakukan kewajiban pajak PPh pasal 23, PT. Eka Sakti melakukan 

pembukuannya yaitu menyelesaikan laporan  keuangan laba rugi perusahaan, total 

biaya trucking chargee yang dimasukkan di laba rugi sebesar Rp 116.666.620,-  

padahal seharusnya total kas keluar Rp 121.332.910,- sehingga dalam laporan 

laba rugi muncul biaya PPh pasal 23 sebagai pengurang, tetapi dapat dikoreksi 

kembali karena telah menjadi biaya. Berikut ini adalah laporan laba rugi 

perusahaan PT. Eka Sakti pada tahun 2016. 
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Tabel 4.6 

Laporan Laba Rugi  PT. Eka Sakti Tahun 2016 

 

 Sumber : KKP CV. Indo Karya Konsultan, 2016 
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 Total biaya trucking dalam laporan laba rugi perusahaan pada tahun 2016 

adalah sebesar Rp. 116.666.260,- , nominal tersebut berasal dari pembayaran jasa 

trucking PT. Eka Sakti kepada penyedia jasa trucking dari bulan Januari sampai 

dengan Desember tahun 2016. Laba yang didapat setelah koreksi fiskal yang 

didapat oleh perusahaan sebesar Rp 362.982.490,-. Lalu berikut ini adalah 

penghitungan PPh terutang PT. Eka Sakti tahun 2016. 

Tabel 4.7 

Perhitungan Pajak Terutang PT. Eka Sakti Tahun 2016 

 

Sumber : KKP CV. Indo Karya Konsultan, 2016 

 Pajak terhutang tahun 2016 sebesar Rp 51.799.929,-  PPh pasal 25 tahun 

2017 di dapat dari pajak terhutang atau PPh pasal 29 dibagi 12 hasilnya adalah Rp 
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4.316.661,-. Jadi setiap bulannya PPh pasal 25 yang harus dibayar perusahaan 

EMKL pada tahun 2017 adalah Rp 4.316.661,- 

 

4.2. Pelaksanaan Pemajakan atas Transaksi Pemakaian Jasa Trucking 

Menggunakan Metode Gross Up Dalam Perhitungan PPh Pasal 23. 

Mensiasati kondisi yang telah diuraikan pada sub bab di atas PT. Eka Sakti 

sebenarnya bisa menggunakan metode gross up. Metode Gross Up adalah PPh 

pasal 23 yang seharusnya menurut Undang-Undang Perpajakan ditanggung oleh 

penerima jasa dibebankan kepada pemberi jasa. Berikut adalah pemotongan pph 

pasal 23 dengan menggunakan metode perhitungan gross up : 

- Biaya Trucking PT.Eka Sakti per Januari Rp 7.690.040,-  

- Maka perhitungan meode gross up  :  x Rp 7.690.040 = 7.846.979 

- PPh Pasal 23 tarif 2% atas Jasa Trucking Januari ( tidak ber-NPWP tarif 

100% lebih tinggi yaitu 4%) :  7.846.979 x 4% = Rp 313.879,- 
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Tabel 4.8 

Penerapan Pemajakan Atas Jasa Trucking PT. Eka Sakti Metode Gross Up 

 

Sumber: Data diolah, 2016 

     Seharusnya biaya trucking charge PT. Eka Sakti sebesar Rp 116.666.260,- 

tetapi dengan menerapkan metode gross up perusahaan memotong PPh pasal 23 

atas jasa trucking pada tahun 2016 totalnya  sebesar  Rp 4.761.888,- berasal dari 

Rp 119.047.198,- dikalikan tarif PPh pasal 23 atas jasa yaitu 4%( tidak ber-

NPWP). PPh pasal 23 tersebut harus di bayar melalui kantor pos ataupun bank 

terdekat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lambat setor tanggal 1 

sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya. SPT masa PPh pasal 23 tersebut 
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harus dilaporkan ke KPP terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dan 

membuat bukti potong atas pemotongan PPh pasal 23. 

Selain melaksankan kewajiban pemotongan PPh pasal 23 , PT. Eka Sakti 

juga melaksanakan pembukuannya dengan membuat laporan laba rugi. Karena 

menggunakan metode gross up, maka biaya PPh pasal 23 tidak bisa dibebankan 

sebagai pengurang karena menjadi kredit pajak sehingga harus dikoreksi. Berikut 

ini adalah laporan laba rugi PT. Eka Sakti pada tahun 2016.  
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Tabel 4.9 

Laporan Laba Rugi Tahun 2016 

 

Sumber: Data diolah, 2016 
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 Total biaya trucking dalam laporan laba rugi PT. Eka Sakti pada tahun 2016 

adalah sebesar Rp. 119.047.198,- nominal tersebut berasal dari tagihan jasa 

trucking perusahaan kepada penyedia jasa trucking dari bulan Januari sampai 

dengan Desember tahun 2016. Laba setelah koreksi fiskal yang didapat oleh 

perusahaan sebesar Rp 360.601.552, pada sub bab sebelumnya, ada selisih 

perhitungan pajak PPh pasal 23 atas trucking tanpa metode gross up sebesar Rp 

362.982.490,- dibandingkan dengan perhitungan pajak PPh 23 atas trucking 

dengan metode gross up Rp 360.601.552 menghasilkan selisih Rp 2.380.938,-. 

Berikut ini adalah penghitungan PPh terutang PT. Eka Sakti tahun 2016. 

Tabel 4.10 

Perhitungan Pajak Terutang Tahun 

 

Sumber: Data diolah, 2016 
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 Pajak terhutang PT. Eka Sakti tahun 2016 yang sebesar Rp, 51.460.154,- 

PPh pasal 25 tahun 2017 di dapat dari pajak terhutang atau PPh pasal 29 dibagi 12 

hasilnya adalah Rp 4.288.347,-. Jadi setiap bulannya PPh pasal 25 yang harus 

dibayarkan  PT. Eka Sakti kepada kas negara  pada tahun 2017 sebesar Rp 

4.288.347,- 

 

4.3.  Perbandingan Antara Menggunakan Metode Gross Up Dengan Tidak 

Menggunakan Metode Gross Up Dalam Pergitungan PPh pasal 23 

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode gross up dan tidak 

menggunakan metode gross up berdasarkan data perhitungan yang peneliti 

peroleh dari CV. Indo Karya Konsultan tahun 2016 dan data diolah tahun 2016, 

maka selisih besaran pajak dengan menggunakan metode gross up dan tidak 

menggunakan metode gross up sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Selisih Pajak Terhutang Menggunakan Metode Gross Up Dan Tidak 

Menggunakan Metode Gross Up 

Pajak Terhutang Metode Gross Up Tidak Menggunakan 

Metode Gross Up 

PPh Badan Rp 51.460.154,- Rp 51.799.929,- 

 

Sumber : Data diolah, 2016 
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 Dari data yang telah diolah menghasilakan perbedaan tarif pajak terhutang 

dengan  menerapkan metode gross up  PPh Badan atau PPh pasal 29 sebesar Rp 

Rp 51.460.154,- sedangkan tarif pajak terhutang dengan tidak menggunakan 

metode gross up PPh badan atau PPh pasal 29 sebesar Rp 51.799.929,- 

 Maka peneliti simpulkan perhitungan PPh badan  yang menggunakan 

metode gross up dan tidak menggunakan metode gross up menghasikan tarif 

selisih yang berbeda. Tarif yang dibayarkan oleh perusahaan EMKL yaitu PT.Eka 

Sakti menggunakan metode gross up sebesar Rp 51.460.154.,- lebih rendah  dari 

pada tidak menggunakan metode gross up sebesar Rp 51.799.929,- sehingga 

penerapan pajak PPh pasal 23 PT. Eka Sakti lebih efisien dan menguntungkan 

dengan menerapkan metode gross up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




