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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 

APBN adalah  rencana keuangan tahunan pemerintahan  negara yang  

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Anggaran Pendapatan Negara 

yang diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan 

pajak (PNBP) dan penerimaan hibah (UU Nomor 15 Tahun 2017 Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Penerimaan pajak merupakan 

bagian yang paling penting karena sebagian besar pemasukan APBN 

Indonesia berasal dari sektor pajak. Terkait dengan hal itu, pemerintah  

Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di sektor pajak. 

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pertama, official 

assessment system, self assessment system dan with holding system. Saat ini 

Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak self assessment system. 

Melalui sistem pemungutan pajak self assessment system, wajib pajak diberi 

kewenangan untuk menghitung, membayar dan menyetor sendiri kewajiban 

perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang 

berlaku. Sistem pemungutan pajak seperti ini tidak dapat dikatakan seutuhnya 
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sempurna, masih terdapat kekurangan dalam pemungutan pajak seperti ini. 

Maka untuk menutupi kekurangan self assessment system diperlukan sistem 

pemungutan pajak official assessment system, dimana dalam sistem ini pihak 

fiskus diberikan kewenangan untuk menghitung pajak terutang oleh wajib 

pajak dan with holding system, dimana pihak selain fiskus diberikan 

kewenangan untuk menghitung pajak terutang oleh wajib pajak. Salah satu 

pajak yang masuk dalam ruang lingkup with holding system adalah pajak 

penghasilan pasal 23 yang selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 23. PPh 

Pasal 23 merupakan pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan 

Wajib Pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap yang memperoleh atau 

menerima penghasilan melalui modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara 

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Permasalah yang  terjadi 

beberapa waktu ini mengenai PPh Pasal 23, dimana pihak penerima 

penghasilan menolak untuk dikenakan PPh 23 atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh. Apabila hal tersebut terjadi, tentu akan ada dua pihak yang 

terlibat secara langsung yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang menerima 

penghasilan (Siti Resmi, 2013). 

  CV Putra Negara yang bergerak pada bidang transportasi darat, didirikan 

pada akhir tahun 2016 menjalin hubungan kerjasama dengan CV Tora. 

Hubungan kerjasama ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan armada  CV 

Putra Negara. Dalam hubungan kerjasama yang dilakukan tersebut, diketahui 

nilai total seluruh transaksi sebesar  Rp 1.571.623.550 dengan besaran nilai 

PPh 23 Rp 31.432.471. Namun, jumlah yang dibayarkan oleh CV Putra 
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Negara kepada negara sebesar  Rp 942.974.130  dengan besaran nilai PPh 23 

Rp 18.859.483. Atas kekurangan yang belum dibayarkan oleh CV Putra 

Negara, CV Tora sebagai pihak penerima penghasilan menolak dikenakan 

pemotongan PPh 23. Mengenai hal tersebut, CV Putra Negara akan 

mengambil langkah untuk menerapkan  metode Gross Up. Tetapi sebagai 

perusahaan yang baru berdiri dan taat akan kewajiban perpajakannya CV 

Putra Negara berkonsultasi terlebih dahulu  kepada Kantor Konsultan Pajak 

Supriyanto. Diharapkan melalui komunikasi dan konsultasi yang dilakukan, 

Kantor Konsultan Pajak Supriyanto dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai tindakan yang harus diambil oleh CV Putra Negara agar 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul “ Penerapan PPh Pasal 

23 dengan metode Gross Up atas nilai transaksi biaya kirim pada 

hubungan kerjasama CV Putra Negara dengan CV Tora”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam laporan tugas akhir ini, rumusan masalah yang dibahas adalah: 

1. Bagaimana perbedaan yang terjadi antara  jumlah biaya kirim yang telah 

dibayarkan kepada CV Tora dalam laporan keuangan dengan yang telah 

dilaporkan dalam SPT Masa PPh 23 ? 

2. Bagaimana penerapan metode Gross Up  CV Putra Negara atas  penolakan 

PPh Pasal 23 ?. 

3. Bagaimana dampak pembebanan biaya kirim metode Gross Up pada 

laporan keuangan CV Putra Negara ?. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah: 

1. Untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi antara jumlah biaya kirim yang 

telah dibayarkan kepada CV Tora dalam laporan keuangan dengan yang 

telah dilaporkan dalam rekap SPT Masa PPh 23.  

2. Untuk menjelaskan penerapan metode Gross Up yang digunakan oleh CV 

Putra Negara .  

3. Untuk menjelasakan dampak dari pembebanan biaya kirim metode Gross 

Up atas pada hubungan kerjsama CV Putra Negara dan CV Tora. 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Manfaat penulisan diantaranya adalah: 

1. Bagi Penulis  

Membuka wawasan baru mengenai permasalahan yang terjadi 

dalam ruang lingkup perpajakan serta menjadi bahan evaluasi guna 

mengukur kemampuan penulis dalam mendalami materi 

perpajakan yang telah diberikan selama masa perkulihaan. 

2. Bagi Pembaca  

Menambah wawasan baru mengenai permasalahan yang terjadi 

dalam dunia perpajakan terkait dengan pajak penghasilan pasal 23 

dan sebagai bahan agar pembaca lebih memahami bagaimana 

langkah yang harus diambil mengenai suatu permasalah dalam 
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ruang lingkup pajak penghasilan pasal 23 yang sesuai dengan 

peraturan perpajakan.    

3. Bagi CV.Putra Negara 

Dapat dijadikan bahan referensi dalam mengambil keputusan 

apabila ada pihak penerima penghasilan yang menolak untuk 

dikenakan PPh 23. 

1.6 Sistematika Penelitian 

  Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Berisi mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.  

 BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan landasan teori yang digunakan untuk membahas 

penelitian tugas akhir yang sesuai dengan rumusan masalah yang 

diangkat. 

 BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang gambaran umum Kantor Konsultan Pajak 

Drs.Supriyanto dan metode penelitian yang digunakan penulis 

dalam laporan. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Pembahasan mengenai rumusan masalah yang diangkat. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran terhadap kasus yang 

dibahas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


