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BAB 1 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan Negara yang sangat penting 

guna pembangunan Negara. Hampir keseluruhan dari kegiatan jual beli barang dan 

pemberian jasa dikenakan pajak, sehingga tidak heran jika penerimaan dari sektor 

perpajakan sangat penting bagi aktivitas negara. Oleh karena itu, pemerintah saat ini 

sedang melakukan pengoptimalan dalam penerimaan dan pemungutan pajak.  

Dari berbagai macam jenis pajak yang ada di Indonesia, Pajak Penghasilan 

Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut langsung oleh 

bendaharawan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

maupun instansi lain yang berkaitan dalam bidang impor atau kegiatan yang lainnya. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dibayarkan dalam tahun berjalan melalui 

pemotongan atau pemungutan dari pihak-pihak tertentu. Subjek pajak pada PPh Pasal 

22 salah satunya adalah importir. PPh Pasal 22 atas impor terutang pada saat 

pembayaran Bea Masuk, jika terdapat berupa fasilitas penundaan atau pembebasan 

Bea Masuk, maka terutang pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor 

Barang (PIB). Tarif pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor yang menggunakan Angka 

Pengenal Impor (API) menggunakan tarif sebesar 2,5% dari nilai impor. Tarif atas 

Impor yang tidak menggunakan API dikenakan tarif sebesar 7,5% dari nilai impor. 

Perhitungan PPh Pasal 22 atas Impor yang tidak dikuasai dikenakan dikenakan tarif 

7,5% dari harga jual lelang. CV BDB adalah perusahaan yang beroperasi  dibidang 

pengadaan barang dan jasa.  CV BDB merupakan wajib pajak berdasarkan Undang-

Undang Pajak Pertambahan Nilai sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP).  
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Namun ada kesalahan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan 

oleh CV BDB dalam perusahaan. Dalam perhitungan PPh Pasal 22 kali ini perusahaan 

melakukan kesalahan perhitungan, dimana PPh Pasal 22 pada laporan laba/rugi 

perusahaan digantikan sebagai biaya dalam perhitungan tiap tahunnya, yang 

seharusnya PPh Pasal 22 tidak diperbolehkan diakui sebagai biaya dalam laporan 

laba/rugi. PPh Pasal 22 seharusnya dikreditkan pada akhir tahun dengan cara 

pelaporan PPh Pasal 22 yang baik dan benar adanya. Hal ini terjadi karena kesalahan 

perusahaan yang selama ini kurang paham dengan cara perhitungan laba/rugi setiap 

tahunnya. Sehingga perusahaan tidak mengkreditkan PPh Pasal 22 setiap tahunnya, 

akibatnya dalam laporan laba/rugi perusahaan memasukkan PPh Pasal 22 sebagai 

biaya.  Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 

(PPh Pasal 22) atas barang dan jasa pada CV BDB”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang terdapat 

di dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana perhitungan PPh Pasal 22 impor pada CV.BDB? 

2. Bagaimana perlakuan PPh Pasal 22 impor dalam laporan laba/rugi CV.DB? 

3. Bagaimana perlakuan PPh Pasal 22 impor yang seharusnya dilakukan 

CV.BDB? 

4. Bagaimana konsekuensi atas kesalahan perhitungan Pph Pasal 22 impor oleh 

CV. BDB? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun dari penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui perhitungan PPh Pasal 22 Impor pada CV.BDB 

2. Mengetahui perlakuan PPh Pasal 22 Impor dalam laporan laba/rugi CV.BDB 

3. Mengetahui perlakuan PPh Pasal 22 Impor yang sebenarnya pada CV.BDB 

4. Mengetahui mengenai konsekuensi yang ada atas kesalahan perhitungan PPh 

Pasal 22 Impor oleh CV. BDB 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat melalui penelitian ini yaitu: 

a. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan suatu saran dan masukan bagi perusahaan agar lebih 

meningkatkan lagi ketaatannya sebagai wajib pajak dan dalam perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 harus sesuai dengan peraturan perpajakan. 
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b. Bagi Penulis 

1. Mendapatkan ilmu pengetahuan tentang cara perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 22. 

2. Penulis belajar dalam menganalisa suatu permasalahan mengenai 

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan mencari solusinya. 

3. Guna memenuhi syarat kelulusan dalam Program Studi D-III 

Perpajakan di Universitas Katolik Soegijapranata. 

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22  sesuai dengan peraturan 

Perpajakan dan menjadikan pembelajaran untuk wajib pajak agar lebih teliti 

lagi dalam perhitungan pajak yang baik dan benar. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika ini bertujuan untuk memberikan suatu gambaran mengenai pembahasan 

yang akan dibahas secara lebih jelas dalam Laporan Tugas Akhir ini. Penelitian dibagi dalam 

5 bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penelitian dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja 

Lapangan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori dalam hal perpajakan dan pembahasan mengenai 

laporan tugas akhir. Berdasarkan dari teori tersebut, maka akan dijadikan sebagai 

dasar pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dijelaskan.  
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BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Berisikan mengenai sejarah perusahaan tempat Praktek Kerja Lapangan dan 

gambaran umum  serta metode yang akan digunakan penulis dalam laporan tugas 

akhir ini. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang analisa dan pembahasan masalah. 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian. 
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