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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di kawasan Asia. 

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memiliki penerimaan untuk 

memenuhi kebutuhan pembangunan negaranya. Salah satu penerimaan 

yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah pajak. 

Pajak yang berada di Indonesia meliputi berbagai macam aspek. 

Aspek yang diliputi oleh pajak adalah berbagai hal yang selanjutnya 

dibagi dalam peraturan – peraturan pajak tersendiri. Peraturan pajak 

tersebut mengatur hal – hal apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak 

dan sanksi yang akan diperoleh jika kewajiban perpajakan masyarakat 

tidak dipenuhi. 

Salah satu peraturan yang akan diteliti oleh peneliti adalah 

peraturan pajak yang terkait dengan PPh Pasal 21. Peraturan pajak 

tersebut rentan berkaitan dengan pajak dari gaji karyawan pada suatu 

usaha. Akan tetapi, peraturan pajak PPh Pasal 21 tidaklah sebatas terkait 

dengan pajak dari gaji karyawan saja tetapi juga penghasilan atas jasa 

lainnya. 

Penelitian ini dilakukan pada salah satu klien KKP Surya Cipta 

Solusindo. Klien berikut ini merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang perdagangan dan melakukan usaha dagan baik secara retail 

maupun secara grosir. Usaha yang dijalankan oleh klien ini terletak di 

daerah kota Surabaya dan memiliki cabang di daerah kota Sidoarjo. 
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Sebagai staff magang di KKP Surya Cipta Solusindo, peneliti 

membantu pekerjaan di tempat klien sesuai dengan perintah dari atasan. 

Selama masa penugasan peneliti, pekerjaan yang difokuskan oleh peneliti 

adalah melakukan pengecekan biaya – biaya PPh Pasal 21 milik klien. 

Tujuan dilakukannya pengecekan biaya tersebut untuk mengetahui PPh 

Pasal 21 terutang milik klien, karena PPh Pasal 21 tidaklah sebatas gaji 

karyawan tetap dan tidak tetap milik klien. 

Tidak sebatas melakukan pengecekan biaya – biaya yang dimiliki 

klien, penulis juga melakukan penelitian terhadap perhitungan, 

pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 milik klien. Mengingat PPh 

Pasal 21 merupakan faktor terpenting untuk menentukan besar pajak 

terutang milik klien. Hal ini disebabkan klien dari KKP Surya Cipta 

Solusindo selaku perusahaan dagang memperkerjakan jumlah pegawai 

yang cukup banyak, sehingga mengakibatkan jumlah PPh Pasal 21 yang 

terutang atas pegawai menjadi lebih besar dibandingkan dengan PPh 

Pasal 21 lainnya. 

Analisis yang dilakukan oleh peneliti perlu dilakukan mengingat 

pada tahun 2015 ini telah terjadi perubahan PTKP oleh pemerintah. 

Perubahan tersebut tercantum dalam peraturan baru yang telah diatur oleh 

pemerintah dan tentu akan mengakibatkan beberapa perubahan 

perhitungan, pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21. Peraturan tersebut 

telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku sejak tahun 2015 ini. 

Mengikuti perubahan yang telah ditetapkan pemerintah, peneliti 

melakukan penelitian di klien KKP Surya Cipta Solusindo untuk melihat 

kesesuaian perhitungan, pelaporan dan pemotongan yang dilakukan oleh 
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klien. Penelitian ini dilakukan dikarenakan peraturan yang telah 

diterapkan oleh pemerintah baru saja berjalan dan peneliti melakukan 

penelitian untuk melihat apakah klien telah melakukan kewajiban pajak 

dengan benar.  

 

1.2. Ruang Lingkup 

Untuk melakukan penelitian tentang kinerja konsultan pajak, 

peneliti melakukan praktek kerja di Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang 

teregistrasi resmi di kantor pelayanan pajak  yang dipimpin oleh Pak 

Heru Suryanto dan Ibu Martika yang masing – masing memiliki 

sertifikasi konsultan pajak yang masih valid. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti agar sesuai dengan topik 

yang akan dibahas dalam penulisan ini berupa, melakukan perhitungan 

tentang tarif PPh Pasal 21 di tempat klien KKP Surya Cipta Solusindo 

secara langsung. Tugas pertama yang dilakukan melihat kinerja konsultan 

pajak secara langsung dan melihat permasalahan yang sedang dihadapi 

klien serta cara mengatasinya sesuai dengan peraturan dan undang – 

undang yang berlaku. 

Sebelum memulai penelitian yang akan dilakukan klien, peneliti 

membutuhkan data yang digunakan untuk melakukan penelitian. Sumber 

data yang akan diambil adalah berasal dari bukti – bukti pengeluaran kas 

milik klien. Melalui bukti – bukti tersebut akan diperbandingkan dengan 

peraturan dan Undang – Undang yang berlaku. Banyaknya bukti 

pengeluaran kas klien dari berbagai macam transaksi mengakibatkan 

butuhnya pengklasifikasian data mana yang akan perlu diteliti. 
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Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbatas untuk melakukan 

pengecekan biaya – biaya milik klien untuk melihat PPh Pasal 21 

terutang milik klien. Lewat temuan yang ada akan dilakukan analisis 

perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 milik klien. Data – 

data yang telah didapat selanjutya akan diambil sampel dan dicocokan 

dengan peraturan Undang – Undang yang berlaku. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan bisa tercapai dari penelitian 

ini adalah: 

1.3.1. Manfaat Akademik 

 Menjadikan penelitian perhitungan, pemotongan dan pelaporan 

PPh Pasal 21 sebagai salah satu sumber referensi tentang perhitungan, 

pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di tahun 2015 diamana PPh Pasal 21 yang dibahas tidak sebatas 

pada PPh Pasal 21 pegawai melainkan seluruh topik yang berkait dengan 

PPh Pasal 21 berdasarkan temuan yang ditemukan oleh peneliti. Serta 

diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang 

lebih baik. 

 

1.3.2. Manfaat Praktik 

 Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan 

pengetahuan tentang pajak di dunia praktik terutama tentang perhitungan, 

pemotongan dan pelaporan tarif pajak PPh Pasal 21. Melalui penelitian 
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ini diharapkan juga berguna bagi klien sebagai sarana evaluasi dalam 

perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 di tempat klien. 

 

1.4.  Sistematika Penulisan 

 Penulisan penelitian ini diuraikan ke dalam lima bab sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menjadi landasan berpikir 

secara garis besar, ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian ini, dan rerangka 

berpikir. 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan mengenai desain penelitian, jenis data dan sumber 

data, alat dan metode pengumpulan data, objek magang, prosedur analisis 

data. 

 

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Bab ini akan mendiskripsikan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan, 

serta mengenai analisis dan pembahasan dari hasil temuan yang 

diperoleh. 
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BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  

Bab ini berisikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan, serta saran-saran yang diberikan kepada perusahaan. 


