
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari pajak. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakandisebutkan bahwa pajak adalah kontribusi dari rakyat kepada negara yang bersifat 

wajib dan dapat dipaksakan menurut Undang-Undang yang akan digunakan oleh negara 

untuk kepentingan rakyat dengan tiada jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dari 

negara kepada rakyat. Pajak itu sendiri terdiri dari berbagai jenis. Berdasarkan golongannya, 

pajak dapat dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung 

merupakan pajak yang pengenaannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang 

bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat dibebankan 

kepada pihak lain (Mardiasmo, 2013). 

Salah satu contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Seperti dikutip dari 

www.kemenkeu.go.id/APBN2018 diketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) menjadi 

penyumbang terbesar penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) Indonesia Tahun 2018 yaitu Pajak Penghasilan menyumbang Rp 855,1 triliun atau 

sekitar 60% dari total penerimaan pajak (diakses dari www.kemenkeu.go.id/APBN2018 pada 

tanggal 28 Juli 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan memiliki peran yang 

penting dalam penerimaan pajak di Indonesia. Pajak Penghasilan itu sendiri dapat dibagi 

kembali menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, 

PPh Pasal 24, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 26. Masing-masing jenis Pajak Penghasilan 

tersebut memiliki subjek, objek dan tarif pajak tersendiri yang diatur seluruhnya dalam 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa PPh Pasal 21 merupakan salah satu contoh jenis  

Pajak Penghasilan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER  

16/PJ/2016 disebutkan bahwa PPh Pasal 21 itu sendiri merupakan pajak yang dikenakan atas  

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan  

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang  

dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak  

Penghasilan Pasal 21 hanya dikenakan terhadap subjek pajak dalam negeri atas penghasilan  

yang diterimanya karena melakukan sebuah pekerjaan. Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER  

16/PJ/2016 tersebut masih berlaku sampai saat ini dan digunakan sebagai salah satu pedoman  

dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi  

dalam negeri. 

 Penerima penghasilan yang wajib dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang  

menerima penghasilan karena telah melakukan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Pihak yang atas  

penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 diantaranya yaitu pegawai, bukan pegawai, peserta  

kegiatan serta penerima pensiun. Pegawai itu sendiri dapat dibedakan kembali menjadi  

pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Namun perlu diketahui bahwa  

tidak semua penghasilan yang diterima orang pribadi akan dipotong PPh Pasal 21.   

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang telah melebihi batasan  

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER  

16/PJ/2016 disebutkan bahwa besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi mulai 1 Juli  

2016 adalah Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan. Jadi bagi wajib pajak  

orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak akan dipotong PPh Pasal 21  

atau pajak terutangnya nihil. Sementara itu pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21  

adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan  

pemotongan atas penghasilan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan  

kegiatan yang dilakukan orang pribadi. Jadi pihak pemberi penghasilan baik orang pribadi  
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maupun badan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji atau upah yang diberikan  

kepada orang pribadi yang menerima penghasilan. Sesuai dengan system pemungutan pajak  

yang berlaku di Indonesia yaitu self asessment system maka wajib pajak harus menghitung,  

menyetor dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri. Dalam hal ini pemotong PPh  

Pasal 21 wajib melakukan penghitungan besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong terhadap  

penghasilan yang diberikannya, kemudian membayar pajak yang terutang tersebut dan  

melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak. 

 Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di lapangan ternyata masih terdapat  

pemotong PPh Pasal 21 yang melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21 atas  

penghasilan yang diterima karyawan, salah satunya yaitu CV XYZ. CV XYZ sendiri  

merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan furnitur seperti lemari,  

kursi, meja, dan lain-lain. CV XYZ berdiri sejak tahun 2015 dan berlokasi di Semarang.  

Sampai saat ini CV XYZ telah memiliki 10 orang karyawan. CV XYZ juga telah terdaftar  

sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Candisari Semarang.   

 CV XYZ pada tahun 2018 melakukan kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21  

yang harus dipotong terhadap gaji karyawannya. Kesalahan penghitungan PPh Pasal 21  

tersebut disebabkan karena kekeliruan yang dilakukan karyawan bagian pajak CV XYZ. CV  

XYZ seharusnya tidak menghitung iuran pensiun yang dibayarkan oleh perusahaan sebagai  

pengurang penghasilan dan penghasilan bagi karyawan yang baru berhenti dan mulai bekerja  

di pertengahan tahun seharusnya tidak disetahunkan.  

Kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 tersebut dapat berdampak terhadap  

pembayaran dan pelaporan pajak sehingga CV XYZ perlu melakukan langkah perbaikan agar  

dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tidak mengulang kembali kesalahan  

penghitungan pajak pada tahun berikutnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis  

tertarik untuk menulis Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Evaluasi  

Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap (Studi Pada CV XYZ)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang  

akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan CV XYZ 

selama tahun 2018? 

2. Bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tahun 2018 yang 

seharusnya dilakukan oleh CV XYZ? 

3. Apa konsekuensi dan langkah evaluasi yang harus dilakukan CV XYZ karena 

kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21? 

 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan Laporan Praktik Kerja  

Lapangan ini dilakukan yaitu : 

1. Untuk mengetahui penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan CV 

XYZ selama tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tahun 2018 yang 

seharusnya dilakukan oleh CV XYZ. 

3. Untuk mengetahui konsekuensi dan langkah evaluasi yang harus dilakukan CV XYZ 

karena kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

 Adapun harapan penulis dalam membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah : 

1. Bagi Penulis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis  

 

dalam bidang perpajakan khususnya mengenai perhitungan, pelaporan serta  

 

penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. 

 

2. Bagi Pembaca 

 Laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yaitu menambah  

 

informasi baru mengenai perhitungan, pelaporan serta penyetoran PPh Pasal 21 atas  

 

gaji karyawan tetap. 

 

3. Bagi CV XYZ 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau bahan evaluasi bagi  

 

CV XYZ untuk dapat melakukan perhitungan, pelaporan serta penyetoran PPh Pasal  

 

21 atas gaji karyawan tetap dengan benar sesuai ketentuan peraturan perpajakan  

 

sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru seperti sanksi atau bunga karena  

 

kesalahan membayar pajak terutang yang dapat merugikan perusahaan. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan ini dibedakan menjadi 5 bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN  

Di dalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan,  

manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam laporan ini. 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Landasan teori adalah seluruh teori yang digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam  

penelitian ini.  

 

BAB III GAMBARAN TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN METODE 

PENELITIAN 

Bab ini berisi tantang sejarah serta gambaran umum tempat praktek kerja lapangan dan  

metode penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini membahas dan berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

 

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 
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