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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara 

terus-menerus dan berkesinambungan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat 

melaksanakannya, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri 

berupa pajak. Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. (Mardiasmo, 2016:3) 

Pajak menurut kewenangannya dapat digolongkan menjadi dua golongan 

yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak Daerah yaitu pajak yang wewenang 

pemungutannya oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana hasilnya akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD) contohnya Pajak hotel, Pajak 

restoran, Pajak reklame, Pajak kendaraan bermotor. Pajak Pusat yaitu pajak yang 

wewenang pemungutannya oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk 

membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan (APBN) contohnya PPN, dan 

PPnBM, PBB, Bea materai, Pajak penghasilan (PPh). 

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang potensial sebagai 

pemasukan pendapatan bagi pemerintah pusat, pajak ini dikenakan terhadap subjek 

pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak 
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Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan 

yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. 

Pajak penghasilan yang telah kita ketahui salah satunya adalah pajak 

penghasilan pasal 23 atau PPh 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang 

dipotong atau dikenai atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh 

Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan 

pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha 

tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. (Siti Resmi : 2012) 

Undang – Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23 ayat (1) telah menyatakan tarif 

Pajak Penghasilan pasal 23, yaitu sebesar 15 persen dan 2 persen tergantung pada 

objek pajaknya.  Walau dalam perhitungannya bersifat permanen, tetapi ada saja 

kekurangan dan masalah yang timbul akibat pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23, 

seperti dalam kasus berikut :   

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi 

(SKK Migas) menilai perluasan objek pajak penghasilan (PPh) pasal 23, yang 

menyasar ke hampir semua jasa pertambangan, berpotensi mengurangi pendapatan 

negara dari sektor migas. Sekretaris SKK Migas mengaku belum mengetahui kalau 

sektor usaha jasa pertambangan migas dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 persen dari 

pendapatan bruto. Dengan dikenakannya PPh 23, maka akan menambah beban biaya 

operasi sehingga berpotensi menggerus keuntungan perusahaan. Hal ini 

dikhawatirkan berdampak pula terhadap pelaporan jumlah biaya yang dimasukan ke 

dalam komponen cost recovery sehingga dapat mengurangi bagian negara (Budi 

21/11/2014). Selain permasalahan pada SKK Migas terkait jasa pertambangan, masih 

banyak juga permasalahan yang timbul dari pengenaan Pajak Penghasilan pasal 23 

pada perusahaan di Indonesia, oleh sebab itu perlu dilakukannya koreksi atas 
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kesalahan pengenaan pajak tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan 

perpajakan yang berlaku.  

PT LEN Industri (Persero) adalah badan usaha yang dimiliki oleh Negara dan 

merupakan wajib pajak badan serta sebagai subjek pajak atas penghasilan dari 

kegiatan usaha yang dijalankannya. Sebagai pemotong atas pajak penghasilan pasal 

23, PT LEN Industri (Persero) wajib untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan atas modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong PPh Pasal 21. 

Penelitian terdahulu oleh Pujiastuti (2012), dengan judul Tinjauan atas 

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penerapan Akuntansi Pajak 

Penghasilan 23 atas Jasa Teknik pada PT. PLN (Persero) Area Garut Periode Tahun 

2010, menyatakan bahwa dalam penulisan blangko pajak penghasilan pasal 23 para 

pegawai PT. PLN (persero) Area Garut sebaiknya lebih rapih dan lengkap karena hal 

tersebut sangat penting didalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain itu 

PT. PLN (Persero) Area Garut merupakan perusahaan BUMN dan memiliki banyak 

rekanan sehingga aplikasi e – SPT harus segera diterapkan untuk mempermudah 

pekerjaan. Bagi staf perpajakan dianjurkan untuk banyak mengikuti kegiatan yang 

berhubungan dengan perkembangan perpajakan di Indonesia agar lebih mengetahui 

dan mengikuti perkembangan undang – undang perpajakan yang berlaku. 

Penelitian terdahulu oleh Agustina (2013), dengan judul Tinjauan atas 

Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Pemasangan / 

Instalasi Listrik pada PT. Mitra Insan Utama Bandung, menyatakan bahwa PT. Mitra 

Insan Utama dalam melakukan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 masih 

menggunakan SPT Manual. Hal tersebut menjadi kendala karena dalam 

pelaksanaannya menjadi tidak efektif dan efisien dari segi media, waktu, dan sumber 

daya menjadi tidak terorganisir dengan baik. 



4 
 

 
 

Penelitian terdahulu oleh Ekawati (2015), dengan judul Tinjauan atas 

Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penerapan Akuntansi Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Outsourching pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil 

Jawa Barat, menyatakan bahwa staf khususnya bagian perpajakan diharapkan 

mengikuti diklat, seminar, atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan 

perkembangan perpajakan di Indonesia agar lebih mengetahui dan mengikuti 

perkembangan undang – undang perpajakan. Selain itu pelaksanaan pelaporan SPT 

Masa pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar telah menggunakan e- SPT, namun 

dalam pengisiannya pegawai yang bersangkutan harus lebih teliti agar tidak 

terjadinya kesalahan yang mungkin terjadi. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jabar 

sebaiknya juga lebih tegas dalam menerapkan kriteria untuk menjadi rekanan, 

sehingga calon vendor dapat memahami tata cara menjadi rekanan yang baik dan 

dapat menghindari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait dengan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT LEN 

Industri (Persero) yang selanjutnya akan dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir 

berjudul: 

“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PERHITUNGAN, 

PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

PADA PT LEN INDUSTRI (PERSERO).”  

 

I.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian yang teah dikemukakan dalam latar belakang, maka 

penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemotongan dan perhitungan Pajak Penghasilan 

pasal 23 yang dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero)? 
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2. Bagaimanakah pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan 

pasal 23 yang dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero)? 

3. Bagaimanakah penerapan akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. 

Len Industri (Persero)? 

4. Apa sajakah kendala – kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan 

pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 

23 pada PT LEN Industri (Persero)? 

 

I.3  Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data 

dalam penyusunan laporan tugas akir dan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk 

menempuh ujian Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas, penelitian ini 

dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Pemotongan dan Perhitungan Pajak 

Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero). 

2. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero). 

3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi terkait Pajak Penghasilan pasal 23 

pada PT LEN Industri (Persero). 

4. Untuk mengetahui kendala – kendala yang terjadi atas Pelaksanaan 

Pemotongan, Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

23 pada PT LEN Industri (Persero). 

 

I.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, 

antara lain : 
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1. Bagi Penulis 

Sebagai pemenuhan kewajiban dalam menempuh ujian akhir dan dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan 

pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 

23 yang dilakukan oleh PT LEN Industri (Persero). 

2. Perusahaan  

Hasil kerja praktik dan pembahasan ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan khususnya yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis. 

3. Pihak Lain 

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan Laporan Tugas 

Akhir selanjutnya. 

 

I.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan pengambilan data dan informasi di PT 

LEN Industri (Persero) yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No.442, Pasirluyu, 

Regol, Pasirluyu, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40254, adapun pengambilan data 

dan informasi tersebut dimulai dari akhir bulan Februari sampai dengan awal bulan 

April 2018. 


