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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah sumber penerimaan penting bagi suatu Negara. Pajak 

digunakan untuk membiayai pengeluaran di suatu Negara, seperti 

pendidikan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Membayar 

pajak adalah perwujudan kewajiban setiap warga untuk berperan langsung 

dalam pembiayaan dan pembangunan nasional. Membayar pajak juga 

memerlukan kesadaran setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dan 

guna menyelenggarakan kepentingan Negara itu sendiri. Setiap Negara juga 

akan melakukan proses pembangunan yang akan terus berkesinambungan 

dengan tujuan agar Negara tersebut dapat lebih maju dan berkembang 

termasuk di Indonesia. 

Berikut ini akan ditampilkan realisasi penerimaan pajak dalam negeri 

yang terdapat dalam APBN Republik Indonesia selama tahun 2015 – 2017. 

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Selama 

Tahun 2015 – 2017 

Jenis Pajak 

Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri  

(dalam Triliun Rupiah) 

31 November 2017 2016 2015 

Pajak Penghasilan :    

1. Migas 47,2 36,1 49.7 

2. Non Migas 514,1 630,1 552,6 

PPN 401,5 412,2 423,7 

PBB 14,6 19,4 29,3 

Cukai 107,1 143,5 144,6 

Pajak Lainnya 6,1 8,1 5,6 

Total 1.090,6 1.249,5 1.205,5 
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Sumber : Kementerian Keuangan RI, APBN 2015 – 2017. 

 

 

Berdasarkan Realisasi APBN 2017 yang diakses dari 

www.kemenkeu.go.id diketahui bahwa sumber penerimaan perpajakan 

terbesar berasal dari pajak penghasilan non-migas yaitu sebesar Rp 514,1 

triliun atau sekitar 69,3%. Penerimaan pajak penghasilan non-migas ini di 

dalamnya termasuk juga Pajak PPh Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 

yang merupakan pajak yang dipungut melalui with holding system, yaitu 

yang melibatkan pihak ketiga yang mengacu berdasarkan undang-undang 

diberi wewenang untuk memotong pph pasal 21. Dengan sistem ini 

pemotong pajak mampu dan dapat memahami bagaimana cara baik 

perhitungan, pemotongan dan penyetorannya. 

Dalam penghitungan PPh Pasal 21 subjek pajak yang dikenakan adalah 

pegawai baik tetap maupun tidak tetap, bukan pegawai, pegawai lepas, 

penerima pensiun, dan penerima honorarium. Sedangkan objek pajak PPh 

pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diproleh secara berkala 

berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang 

lembur, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan 

khusus, tunjangan transport, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan 

anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. 

Dalam rangka memudahkan beban perusahaan dari aspek pajak itu 

sendiri salah satu caranya adalah dengan mimilih metode pemotongan PPh 

pasal 21. Dengan perencanaan pajak yang lebih tepat akan menghasilkan 

beban pajak yang lebih rendah yang merupakan hasil penghematan pajak 

atau penghindaran pajak (Tax Avoidance) yang diterima oleh fiskus dan 

http://www.kemenkeu.go.id/
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sama sekali bukan karena hasil penyelundupan pajak (Tax Evasion) yang 

tidak dapat diterima oleh suatu negara. (Pratiwi, 2014). 

Terdapat tiga metode pemotongan pajak dalam perhitungan PPh pasal 

21 yaitu yang pertama, (Net Method)  net metode  adalah metode 

pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh pasal 21 pegawai, 

pajak PPh Pasal 21 yang dihitung menggunakan net metode di kenakan 

terhadap gaji pegawai sehingga PPh pasal 21 dihitung berdasarkan gaji 

bersih yang diterima pegawai. yang kedua (Gross Method)  Gross Metode 

adalah metode pemotongan pajak di mana PPh pasal 21 di tanggung oleh 

pegawai. penghasilan yang diterima pegawai akan di potong sesuai besarnya 

pajak penghasilan masing-masing pegawai sehingga menjadikan gaji bersih 

(tax home pay) pegawai berkurang. Yang ketiga (Gross up Method) Metode 

Gross Up adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan 

tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang jumlahnya sama besar dengan jumlah 

pajak PPh pasal 21 yang akan di potong dari pegawai. dengan metode ini 

pajak atas penghasilan karyawan di hitung berdasarkan gaji bersih karyawan 

di tambah dengan tunjangan pajak. 

Ketiga metode ini dapat diterapkan atau dipraktikkan dalam sebuah 

perusahaan. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis ketiga metode 

tersebut dan penerapannya bagi sebuah perusahaan yang terkait agar dapat 

mengetahui penghasilan setiap pegawai di suatu perusahaan dan efek apa 

saja yang akan timbul dalam laporan keuangan apabila menggunakan ketiga 

metode tersebut atau salah satu dari ketiga metode tersebut. 
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PT ACC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri 

Textil. Berdiri pada tahun 2015 PT ACC merupakan salah satu klien dari 

KKP JM Haryanto. Selama ini dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

berupa menghitung, menyetor dan melapor pajak PPh Pasal 21. Dalam 

penghitungan pajak PPh Pasal 21 tahun 2017 dilihat dari cara 

penghitungannya PT ACC menggunakan metode Gross. Pada tahun 2018 

perusahaan ingin mengganti metode penghitungan pajaknya dengan 

menggunakan metode Gross Up. Hal ini yang melatar belakangi penulis 

mengambil judul dalam menyusun laporan Tugas Akhir yang berjudul : 

“PERBEDAAN METODE PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 

DENGAN MENGGUNAKAN METODE NET, GROSS DAN GROSS 

UP SERTA PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN 

PT ACC” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1) Bagaimana penghitungan PPH pasal 21 perusahaan dengan metode 

Gross, Net, dan Gross Up? 

2) Bagaimana pengaruhnya ketiga metode tersebut terhadap laporan 

keuangan PT ACC? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari materi tersebut adalah penulis ingin mengetahui tentang 

bagaimana cara penghitungan pajak penghasilan pph pasal 21 menggunakan 



5 

 

metode net, Gross, dan Gross Up dan dampak yang di timbulkan dalam 

laporan keuangan perusahaan.  

 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat bagi perusahaan adalah supaya perusahaan dapat menggunakan 

pilihan metode penghitungan PPh pasal 21 serta dampaknya bagi laporan 

keuangan untuk melakukan penghematan beban pajak. 

2. Manfaat bagi pembaca adalah sebagai sumber referensi untuk mengetahui 

metode penghitungan PPh Pasal 21. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematis penulisan ini, terdapat 5 bagian pembahasan yaitu terdiri 

dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang sesuai dengan topik yang akan 

diteliti sebagai acuan dasar dan pedoman dalam membahas masalah yang 

akan dijabarkan. 
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BAB III : GAMBARAN UMUM METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas secara singkat tentang gambaran umum Kantor Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia JM. Harianto yang merupakan tempat Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) da metode penelitian. 

 

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang hasil yang sudah dianalisis atau yang sudah 

dipembahas dan permasalahan yang terdapat dipenelitian. 

 

BAB V : PENUTUP  

Bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


