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ABSTRAK
Analisis Penggunaan Metode Gross Up sebagai Alternatif dalam Perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan

       Penelitian  ini  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  memperlihatkan  bahwa 
Metode  Gross  Up sebagai  metode  perhitungan  tunjangan  pajak  penghasilan 
karyawan,  mampu menghemat  pajak penghasilan perusahaan,  yang selanjutnya 
akan mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Penelitian ini juga 
bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan dalam 
penilaian tingkat profitabilitas perusahaan dengan menerapkan Metode Gross Up 
sebagai  metode  alternatif  perhitungan  tunjangan  pajak  dibandingkan  tanpa 
Metode Gross Up.
       Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif analisis 
dengan  pendekatan  studi  kasus  (study  case).  Dan  untuk  mengukur  tingkat 
profitabilitas perusahaan dengan menggunakan Net Profit Margin, Return on total  
Assets, dan Return on Equity.
       Dari hasil perhitungan, beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan 
penghasilan  kena  pajak  perusahaan  lebih  kecil  dari  pada  apabila  menerapkan 
Metode Gross Up, sehingga menghasilkan pajak penghasilan perusahaan menjadi 
lebih kecil.  Hasil  pengujian yang dilakukan menunjukan bahwa ada perbedaan 
yang  signifikan  antara  menerapkan  Metode  Gross  Up atau  tidak  menerapkan 
Metode  Gross Up. Penulis menduga bahwa hal tersebut dapat juga disebabkan 
oleh  berbagai  keterbatasan  selama  penelitian,  oleh  karena  itu  penulis 
merekomendasikan  agar  penelitian  ini  tetap  dilakukan  terutama  terhadap 
perusahaan Labour Intensive dengan skala perusahaan yang lebih besar. 

Dari  penelitian  yang  dilakukan,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan 
hipotesis  sebagai  berikut:  “Hasil  perhitungan dengan menggunakan metode 
gross  up menyebabkan  timbulnya  beban  pajak  dalam  laporan  keuangan 
komersial  (laporan  keuangan  menurut  akuntansi)  yang  tentu  saja  akan 
mengakibatkan  berkurangnya  laba  bersih  perusahaan  dan  akhirnya 
mempengaruhi tingkat profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.”



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Roda  perekonomian  Indonesia  berubah  begitu  cepat  sejalan  dengan 

perkembangan  jaman  dan  banyak  terjadinya  berbagai  peristiwa-peristiwa  yang 

terjadi  baik  di  dunia  internasional  maupun  di  Indonesia  sendiri.  Peristiwa-

peristiwa yang tejadi, seperti halnya serangan terhadap Menara “Kembar” World 

Trade Centre, New York, Amerika Serikat; pada tanggal 11 September 2001 dan 

juga krisis ekonomi yang tejadi pada akhir tahun 1998 yang dampaknya dapat kita 

rasakan  sampai  saat  ini,  berbagai  bencana  alam  yang  tidak  dapat  dihindari 

melanda  beberapa  daerah  di  Indonesia  tentunya  sedikit  banyak  mempengaruhi 

kelangsungan  perusahaaan-perusahaan  di  Indonesia.  Hal  positif  yang  dapat 

diambil dari berbagai kejadian yang menimpa dunia termasuk Indonesia, adalah 

pemikiran  bahwa  bagaimana  perusahaan-perusahaan  memikirkan  berbagai 

alternatif yang dapat dilakukan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan itu sendiri di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Sebagai suatu entitas ekonomi, suatu perusahaan tidak dapat berdiri sendiri 

di suatu negara. Dapat diibaratkan bahwa perusahaan itu adalah mata rantai yang 

saling terjalin satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu rantai entitas 

ekonomi yang sangat panjang, atau lebih kita kenal sebagai rantai perekonomian.

       Menyadari  hal  tersebut,  apabila  satu  saja  dari  mata  rantai  itu  terlepas, 

maka  akan  mengakibatkan  hal  yang  fatal  bagi  mata  rantai  lainnya.  Sebagai 

contoh,  misalnya  suatu  perusahaan  penyedia  bahan  mentah  bagi  perusahaan 

lainnya tidak mampu lagi mempertahankan eksistensinya dalam persaingan bisnis 

yang  disebabkan  karena  meningkatnya  pinjaman  luar  negeri  yang  dimilikinya 

akibat krisis ekonomi, maka perusahaan tersebut akan menghentikan pengiriman 

bahan  mentah  tersebut  ke  perusahaan  yang  sudah  menjadi  konsumennya 

akibatnya  perusahaan  yang  kegiatan  usahanya  tergantung  pada  bahan  mentah 

tersebut akan mengalami krisis bahan baku. Hal ini akan mengganggu kegiatan 



perusahaan yang bersangkutan setidaknya perusahaan ini harus mencari pemasok 

baru atau bahkan dapat mengakibatkan hal yang fatal yakni perusahaan tersebut 

menutup usahanya karena tidak mendapatkan pemasok pengganti.

Hal-hal yang demikian tidak dapat diduga, sehingga merupakan salah satu 

masalah  yang  harus  diperhitungkan  demi  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup 

perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini,  peran manajemen perusahaan memegang 

peranan penting sebagai “pion” dalam memilih dan memutuskan langkah-langkah 

tepat yang dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang akan diambil 

perusahaan.  Kebijakan-kebijakan perusahaan yang diambil,  baik dalam lingkup 

yang  besar  maupun  lingkup  yang  kecil  adalah  sebagai  langkah  bagaimana 

perusahaan tersebut mendapat dukungan dari  pihak-pihak lain terutama apabila 

perusahaan tersebut mengalami kondisi yang tidak menguntungkan.

Oleh  karena  itu,  perusahaan-perusahaan harus  menjalin  hubungan yang 

baik  dengan  pihak-pihak  yang  dapat  mendukung  perusahaan  tersebut  untuk 

memperoleh keuntungan. Keuntungan di sini tidak tebatas pada keuntungan yang 

besifat meteriil melainkan juga pada keuntungan yang bersifat moril.

Dukungan oleh pihak lain (merupakan salah satu dukungan moril) yang 

dimaksud  contohnya  adalah  terjalinnya  hubungan  bisnis  yang  baik  antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain maupun hubungannya dengan 

pemerintah.  Salah  satu  wujud  bahwa  perusahaan  begitu  menghargai  serta 

menghormati  pihak-pihak  lain  adalah  dengan  memberikan  dukungan  dan 

perhatian  yang  cukup  bagi  perusahaan-perusahaan  lain  yang  mempunyai 

kepentingan pada perusahaan tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, akuntansi 

mempunyai peran yang penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak lain 

yang  membutuhkan  informasi  mengenai  perusahaan  dengan  cara 

mengkomunikasikan  aktivitas  perusahaan  ke  dalam  laporan  yang  berbentuk 

angka-angka atau data ekonomi atau yang lebih dikenal dengan nama “Laporan 

Keuangan”. Laporan keuangan mempunyai  tujuan seperti yang tecantum dalam 

Standar  Akuntansi  Keuangan  (SAK)  dalam  “Kerangka  Dasar  Penyusunan 

Laporan Keuangan”, yaitu:



“Tujuan  laporan  keuangan  adalah  menyediakan  informasi  yang 
menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja,  serta  perubahan  posisi  keuangan 
suatu  perusahaan  yang  bermanfaat  bagi  sejumlah  besar  pemakai  dalam 
pengambilan keputusan ekonomi.” (par 12, hal 4)

Selain diperuntukkan bagi kepentingan pihak intern maupun pihak ekstern 

yang pada umumnya membutuhkan informasi serta pada umumnya memiliki latar 

belakang  kepentingan  yang  berbeda-beda.  Hal  ini  tercantum  dalam  Standar 

Akuntansi Keuangan dalam “Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan”, 

yang berisi sebagai berikut:

“Pemakai  laporan  keuangan  meliputi  investor  potensial,  karyawan, 
pemberi  pinjaman,  pemasok  dan  kreditor  usaha  lainnya,  pelanggan, 
pemerintah  serta  lembaga-lembaganya,  dan  masyarakat.  Mereka 
menggunakan  laporan  keuangan  untuk  memenuhi  beberapa  kebutuhan 
informasi yang berbeda.” (par 9, hal 2)

Dari pernyataan di atas diketahui bahwa pemerintah merupakan salah satu 

dari sekian banyak pihak ekstern yang membutuhkan informasi akuntansi suatu 

perusahaan. Kepentingan yang dimaksud dinyatakan dalam kelanjutan pernyataan 

di atas, yaitu:

“Pemerintah. Pemerintah  dan  berbagai  lembaga  yang  berada  di  bawah 
kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 
berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 
informasi  untuk  mengatur  aktivitas  perusahaan,  menetapkan  kebijakan 
pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 
statistik lainnya.” (par 9, hal 3)

Sebagaimana  dinyatakan  di  atas,  pemerintah  mempunyai  kepentingan 

untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni untuk menetapkan berapa besar pajak 

yang akan dikenakan pada perusahaan. Pajak yang dikenakan terutama terhadap 

penghasilan yang diterima atau yang diperoleh orang pribadi yang dipekerjakan 

oleh perusahaan maupun badan.

Secara  tidak  langsung,  terdapat  timbal  balik  bagi  pihak  perusahaan 

terhadap  pemungutan  pajak  oleh  pemerintah  dijelaskan  dalam teori-teori  yang 

mendukung pemungutan pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardiasmo, 

sebagai berikut:



1. Teori Asuransi

Negara  melindungi  keselamatan  jiwa,  harta  benda,  dan  hak-hak rakyatnya. 

Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi 

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan 

Pembagian  beban  pajak  kepada  rakyat  didasarkan  pada  kepentingan 

(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar  kepentingan 

seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak  untuk semua  orang harus  sama  beratnya,  artinya  pajak  harus 

dibayar  sesuai  dengan  daya pikul masing-masing  orang.  Untuk mengukur 

daya pikul seseorang digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- Unsur  Objektif, dengan  melihat  besarnya  penghasilan  atau  kekayaan 

yang dimiliki oleh seseorang.

- Unsur  Subjektif,  dengan  memperhatikan  besarnya  kebutuhan  materiil 

yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar  keadilan  pemungutan  pajak  terletak  pada  hubungan  rakyat  dengan 

negaranya.  Sebagai  warga  negara  yang  berbakti,  rakyat  harus  selalu 

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut 

pajak berarti menarik  daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah 

tangga  negara.  Selanjutnya  negara  akan  menyalurkannya  kembali  pada 

masyarakat  dalam  bentuk  pemeliharaan  kesejahteraan  masyarakat.  Dengan 

demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Sistem  perpajakan  di  Indonesia  memiliki  corak  tesendiri  dimana 

pemerintah  memberikan  kepercayaan  kepada  masyarakat  untuk  menghitung, 

memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  pajak  yang  terhutang, 

sistem  ini  dikenal  dengan  nama  Self  Assessment.  Melalui  sistem  tersebut, 

pemerintah  mengharapkan  agar  administrasi  di  dalam  perpajakan  dapat 



dilaksanakan dengan rapih,  terkendali,  sederhana,  dan mudah untuk dimengerti 

oleh masyarakat. 

Sistem  self  assessment ini  memungkinkan  tax management sebagai  tax 

planner untuk mencari cara perhitungan pajak yang lebih efisien dan diharapkan 

dapat  meminimalisasi  jumlah  pajak  yang  terhutang.  Hal  ini  didasari  bahwa 

bagaimanapun  juga perusahaan memiliki  kodrat  sebagai  suatu  entitas  ekonomi 

yang  bertujuan  untuk  mencapai  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dengan 

mengeluarkan  biaya yang serendah-rendahya. Pajak penghasilan dalam laporan 

keuangan,  terutama  laporan  laba  rugi  yang  dimana  oleh  pihak  perusahaan 

berusaha untuk ditekan serendah-rendahnya agar menghasilkan keuntungan (laba) 

yang  maksimal.  Hal  ini  tentunya  dilakukan  dengan  cara  yang  legal  (tax  

avoidance) guna  menghindari  adanya  pemikiran  bahwa  perusahaan  berusaha 

untuk menggelapkan laporan perpajakkan (tax evasion).

Perusahaan  yang  sehat  dalam  segi  keuangan  dari  segi  performance 

menyadari pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban warga negara. Selain 

menbayar pajak penghasilan perusahaan itu sendiri, perusahaan juga menghimbau 

agar karyawannya  turut serta membayar pajak penghasilan dari penghasilan yang 

diterima  maupun  diperoleh  karyawan  terutama  penghasilan  yang  berasal  dari 

perusahaan yang bersangkutan.

Salah  satu  upaya  menjalin  kerja  sama  yang  baik  dengan karyawannya, 

beberapa  perusahaan  memberikan  berbagai  macam  tunjangan  bagi  para 

karyawannya,  termasuk  tujangan  pajak  yang  telah  disepakati  oleh  pihak 

perusahaan dan karyawannya pada saat penandatanganan kontrak kerja. Besarnya 

tunjangan  pajak  yang  diberikan  perusahaan  tergantung  pada  kebijakkan  yang 

digunakan  oleh  perusahaan  itu  sendiri.  Selain  metode  perhitungan  perpajakan 

yang  diimplementasikan  di  perusahaan,  di  dalam media  masa  terutama  media 

cetak, para ahli perpajakan kerap kali membahas mengenai cara-cara perhitungan 

pajak  terbaik  yang  dianggap  dapat  menjadi  alternatif  bagi  perusahaan  yang 

memberikan  tunjangan  pajak,  sehingga  perusahaan  dapat  mengkalkulasikan 

besarnya  tunjangan  pajak  yang  diberikan  dan  terutama  untuk  kembali 

memaksimalkan  keuntungan  bagi  perusahaan.  Dalam  hal  ini,  tax  manager 



bertugas untuk mencari alternatif terbaik bagi perusahaan dalam memilih metode 

yang  akan digunakan  sesuai  dengan  perkembangan  peraturan  perpajakan yang 

ada, guna mencapai efisiensi pembayaran pajak secara legal.

Penulis  mengasumsikan  bahwa  dengan  mengimplementasikan  metode 

altenatif  yang  muncul  sejalan  dengan  perkembangan  pemikiran  para  ahli 

perpajakan yang  tidak  terlepas  dari  peraturan  perundang-undangan perpajakan, 

maka akan menghasilkan perbedaan di dalam unsur laporan keuangan yang secara 

langsung terkait  dengan penghasilan  yang  diperoleh  perusahaan,  dalam hal  ini 

adalah unsur beban gaji dan tunjangan pajak secara akuntansi. Perbedaan tersebut 

akan mengakibatkan perubahan besarnya pajak penghasilan perusahaan dan tanpa 

bisa  dihindari  hal  tersebut  juga tentu akan mmepengaruhi  tingkat  profitabilitas 

perusahaan yang mengandung unsur laba sebelum pajak (pendapatan dikurangi 

beban-beban)  dan  laba  setelah  pajak  (laba  sebelum  pajak  dikurangi  pajak 

penghasilan perusahaan). Hal ini membuktikan bahwa dengan berubahnya besar 

beban  (dalam  hal  ini  beban  tunjangan  pajak),  maka  tingkat  profitabilitas 

perusahaan  akan  terpengaruh  baik  secara  signifikan  maupun  secara  tidak 

signifikan.  Pengaruh  yang  ditimbulkan  tersebut  secara  menyeluruh  akan 

mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai tolok ukur 

penilaian  kinerja  perusahaan.  Dengan  demikian  kebutuhan  akan  informasi 

akuntansi  keuangan itu tambah meluas,  sekarang bukan hanya pemerintah saja 

yang  bekepentingan  dengan  informasi  keuangan  perusahaan,  tetapi  juga  pihak 

investor sebagai penanam saham dalam perusahaan. Secara umum, pihak investor 

membutuhkan  informasi  mengenai  kemampuan  perusahaan  dalam memperoleh 

keuntungan  serta  mengenai  kemampuan  perusahaan  dalam  mengembalikan 

investasi. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti sampai 

sejauh mana penetapan metode perhitungan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 

yang berbeda akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan dalam 

bentuk skripsi yang berjudul: “ANALISIS PENGGUNAAN METODE GROSS 

UP SEBAGAI  ALTERNATIF  DALAM  PERHITUNGAN  PAJAK 

PENGHASILAN  PASAL  21  TERHADAP  TINGKAT  PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN”



1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  maka  penulis  dapat  merumuskan 

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode  gross up dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam 

menghitung  besarnya  tunjangan  pajak  penghasilan  pasal  21  dilihat  dari 

kemampuannya  dalam menghasilkan  perbedaan besarnya  beban yang dapat 

dikurangkan  dalam perhitungan  Pendapatan  Kena  Pajak  (PKP)  perusahaan 

dibandingkan dengan tidak menggunakan metode gross up.

2. Bagaimana  perubahan  yang  terjadi  apabila  menggunakan  metode  gross  up 

dalam  penilaian  tingkat  profitabilitas  perusahaan  dibandingkan  apabila 

perusahaan  tidak  menggunakan  sistem  perhitungan  dengan  menggunakan 

metode gross up.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  lebih  mendalam 

mengenai  pengaruh  penerapan  metode  gross  up dalam  perhitungan  tunjangan 

pajak  penghasilan  pasal  21  terhadap  laporan  keuangan  perusahaan  yang 

memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 (PPh ps. 21) dalam kaitannya 

dengan  pemenuhan  kebutuhan  informasi  akuntansi  baik  bagi  pihak  internal 

maupun eksternal perusahaan.

Tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui bahwa penerapan metode gross up dapat menjadi alternatif 

yang lebih baik dalam menghitung besarnya tunjangan PPh pasal 21 dilihat 

dari  kemampuannya  dalam menghasilkan  perbedaan  besarnya  beban  yang 

dapat  dikurangkan  dalam  perhitungan  Pendapatan  Kena  Pajak  (PKP) 

perusahaan  dibandingkan  apabila  perusahaan  tidak  menggunakan  metode 

gross up.

2. Untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam penilaian tingkat keuntungan 

(profitabilitas) yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan perhitungan 

tunjangan  pajak  penghasilan  pasal  21  dengan  metode  gross  up dan  tidak 

menggunakan metode gross up.



1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan  informasi-informasi  yang  diperoleh  diharapkan  hasil 

penelitian ini, dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Perusahaan

Hasil  penelitian ini  diharapkan dapat  lebih memberikan  pemahaman dalam 

menentukan metode pemberian tunjangan pajak yang terbaik bagi perusahaan.

2. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam hal 

pemberlakuan metode tunjangan pajak bagi perusahaan.

3. Penulis

Hasil  penelitian  ini  dapat  menambah  pengetahuan  bagi  penulis  mengenai 

metode  gross up  dan perbandingan antara teori dan praktik yang ada, serta 

untuk  memenuhi  salah  satu  syarat  ujian  sidang  Sarjana  Program  Studi 

Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengertian  pajak  menurut  R.  Santoso  Brotodiharjo  (1991:2)  dalam 

bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, adalah:

“Pajak, adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tehutang 
oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 
mendapat  prestasi-kembali,  yang  langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang 
gunanya  adalah  untuk  membiayai  pengeluaran-pengeluaran  umum 
berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari  pengertian yang dikemukakan di atas,  pajak merupakan kewajiban 

setiap  warga  negara  yang  memenuhi  persyaratan  yang  dimuat  dalam undang-

undang  perpajakkan.  Negara  membebankan  pajak  terutama  adalah  untuk 

membiayai  pembangunan  nasional  sejalan  dengan  tugasnya  menjalankan 

pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian 

suatu  negara  dalam  pembiayaan  pembangunan.  Hal  ini  juga  dijelaskan  oleh 

Rochmat Soemitro (1990:5) dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak 

Pendapatan”, adalah sebagai berikut:



“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra 
prestasi)  yang  langsung  dapat  dutunjukan  dan  yang  digunakan  untuk 
membayar pengeluaran umun” 

Yang dikoreksi menjadi:

“Peralihan kekayaan dari  pihak rakyat  ke kas Negara untuk membiayai 

pengeluaran  rutin  dan  surplusnya  digunakan  untuk  public  saving,  yang 

merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”

Sebagaimana  diuraikan  di  atas  dijelaskan  bahwa  pajak  diatur  dalam 

undang-undang  tersendiri,  yaitu  Undang-undang  Perpajakan.  Peraturan 

pemerintah,  Keputusan  Presiden,  Keputusan Mentri  Keuangan,  Keputusan 

Direktorat Jendral Pajak, serta surat-surat edaran yang dilandasi falsafah Pancasila 

dan  Undang-undang  Dasar  1945  (UUD’45).  Dalam  Pancasila  dan  UUD’45 

terutama  ketentuan  menjungjung  tinggi  hak  warga  negara  dan  menempatkan 

kewajiban perpajakan sebagaimana kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana 

peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Undang-

undang Perpajakan memuat segala peraturan yang berhubungan dengan pajak dan 

lainnya merupakan penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan peraturan dalam 

Undang-undang Perpajakan. 

Pajak  dikenakan  kepada  orang  atau  sekumpulan  orang  yang  dalam 

undang-undang perpajakan dinamakan wajib pajak. Berdasarkan Undang-undang 

Republik  Indonesia  no  6  tahun  1983  tentang   ketentuan  umum dan  tata  cara 

perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik 

Indonesia No. 16 tahun 2000 yang efektif  pada tanggal 01 Januari  2001, yang 

berbunyi sebagai berikut:

“Wajib pajak, adalah orang pribadi atau  badan yang menurut ketentuan 
peraturan  perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melakukan 
kewajiban  perpajakan,  termasuk  pemungut  pajak  atau  pemotong  pajak 
tertentu.”



Berdasarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  No  07  Tahun  1983 

tentang  pajak  penghasilan  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-

undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2000 yang efektif tahun 2001. Pasal 4 

ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Yang  menjadi  Objek  Pajak  adalah  penghasilan  yaitu  setiap  tambahan 
kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik 
yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar  Indonesia,  yang  dapat 
dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun,…”

Secara  umum  pajak  penghasilan  itu  sendiri  merupakan  pajak  yang 

dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun 

badan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak dalam negeri menjadi 

subjek pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal 

dari  dalam negeri  itu sendiri.  Sedangkan subjek pajak luar negeri  sebagaimana 

tercantum  dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2000 

pasal 5 pada bagian penjelasan, adalah sebagai berikut:

“Orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  atau  badan  yang  tidak 
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan 
usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  suatu  bentuk  usaha  tetap  di 
Indonesia,  dikenakan  pajak  di  Indonesia  melalui  bentuk  usaha  tetap 
tersebut.”

Untuk lebih menjelaskan pelaksanaan yang lebih terperinci,  dikeluarkan 

keputusan  Direktorat  Jendral  pajak  No.  545/PJ/2000  tentang  “Petunjuk 

pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dan  Pasal  26 sehubungan dengan pekerjaan,  jasa,  dan  kegiatan  orang pribadi” 

Pasal 5 ayat (1) huruf (a) yang menjelaskan lebih rinci penghasilan yang dipotong 

PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

“Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari 

harta yang dimiliki atau dikuasai”



Perusahaan  sebagai  pemberi  tunjangan  pajak  dan  pemotong  tunjangan 

pajak harus dengan cermat melakukan perhitungan PPh pasal 21, agar tidak terjadi 

lebih  bayar  maupun  kurang  bayar  yang  dapat  menimbulkan  salah  pengertian 

antara perusahaan, karyawan peruasahaan, dan pemeriksa pajak. Oleh karena itu, 

dalam hal ini tax management harus dengan tepat memilah metode-metode terbaik 

bagi kepentingan perusahaan.

Tax management berkaitan erat dengan konsep startegi perencanaan pajak 

yang merupakan tahap pertama dalam penghematan pajak. Startegi perencanaan 

pajak disusun pada saat perencanaan. Adapun maksud dari strategi perencanaan 

pajak  itu  sendiri  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Gustian  Djuanda  (2001;47) 

dalam Media Akuntansi edisi 22/Nov – Des/Tahun 2001, adalah:

1. Mencari peluang untuk melakukan efisiensi pembayaran pajak secara legal.

2. Kiat  menghindari  pembayaran  pajak  atau  denda  yang  tidak  semestinya 

termasuk menghindari kelebihan pembayaran atau restitusi pajak.

3. Menyamakan persepsi pelaporan pajak perusahaan dengan pemeriksa pajak, 

bila sewaktu-waktu ada pemeriksaan. 

Sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas,  strategi  pelaksanaan  pajak 

mengarah  pada  penghematan.  Sebagaimana  kita  ketahui,  bagaimanapun  juga 

tunjangan  pajak merupakan pengurang penghasilan  perusahaan dalam laporan 

laba rugi perusahaan walaupun dalam jangka panjang memberikan keuntungan. 

Oleh karenanya, prusahaan menganggap perlu adanya suatu metode perhitungan 

pajak  yang  mampu memenuhi  tujuan  penghematan  pajak  perusahaan sehingga 

dapat memperbesar laba setelah pajak.

Untuk memenuhi  hal  tersebut,  dalam beberapa  literatur  para ahli  pajak 

membahas metode perhitungan tunjangan pajak, baik dalam bentuk jurnal maupun 

tanya jawab yang lebih dikenal dengan metode gross up. Menurut Muda Markus 

&  Lalu  Hendry  Yujana  dalam  bukunya  Pajak  Penghasilan  (Petunjuk  Umum 

Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan UU Terbaru), mengartikan  gross  

up, adalah sebagai berikut:



“Gross  up,  yaitu  membrutokan  penghasilan  neto  setelah  pajak  untuk 

mendapatkan DPP, lalu setelah DPP didapat baru dikalikan dengan tarif 

pajak”

Secara  umum  metode  gross  up diterapkan  dengan  cara  memasukkan 

tunjangan  pajak  sebesar  pajak  terhutang  karyawan  ke  dalam perhitungan  PPh 

pasal  21  terhutang  karyawan  dengan  rumus  metode  gross  up.  Adapun  rumus 

gross up adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1
Rumus Metode Gross Up

PKP s.d Rp 25.000.000.00

Pajak = 1/228.6 (PKP sebelum Tunjangan Pajak (PKPSTP) – 0)
PKP di atas Rp 25.000.000.00 s.d Rp 50.000.000.00

        Pajak = 1/108 (PKPSTP – Rp 12.500.000.00)
PKP di atas Rp 50.000.000.00 s.d Rp 100.000.000.00

        Pajak = 1/204 (3 PKPSTP – Rp 75.000.000.00)
PKP di atas Rp 100.000.000.00 s.d Rp 200.000.000.00

        Pajak = 1/36 (PKPSTP – Rp 55.000.000.00)
PKP di atas Rp 200.000.000.00

        Pajak = 10/78 (0.35 PKPSTP – Rp 33.750.000.00)
Sumber: Perpajakan Lanjutan, M.Zain dan Diana Sari

Penerapan  metode  ini  menjadi  bahan  perbincangan  yang  masih 

diperdebatkan  sehubungan dengan keuntungan serta  kerugian  bagi  perusahaan. 

Dari  pemikiran  tersebut,  maka  penulis  merumuskan  hipotesis  sebagai  berikut: 

“Hasil  perhitungan  dengan  menggunakan  metode  gross  up menyebabkan 

timbulnya  beban  pajak  dalam  laporan  keuangan  komersial  (laporan 

keuangan  menurut  akuntansi)  yang  tentu  saja  akan  mengakibatkan 

berkurangnya laba bersih perusahaan dan akhirnya mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.”



Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran

 

1.6 Metode Penelitian

Teknik  penelitian  yang  dilakukan  penulis  adalah  dengan  menggunakan 

metode  deskriptif  analisis,  yaitu  suatu metode  penelitian  yang  bertujuan untuk 

mengumpulkan,  menyajikan,  serta  menganalisis  data,  sehingga  dapat  memberi 

gambaran yang cukup jelas atas keadaan dari objek yang diteliti, yang kemudian 

dapat ditarik kesimpulan.

Teknik untuk mengumpulkan data diperoleh melalui:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

a. Observasi,  yaitu  mengumpulkan  data  dengan  mengamati  langsung 

keadaan  perusahaan  dengan  segala  aspek  kegiatan  yang  berhubungan 

dengan penulisan laporan.

Perhitungan pajak tanpa 
metode gross up

Perhitungan pajak dengan 
metode gross up

Rasio Profitabilitas lebih tinggi/rendah

Beban yang dapat dikurangkan 
dari penghasilan bruto lebih 

besar/kecil

Pendapatan kena pajak (PKP) 
lebih besar/kecil

Laba perusahaan setelah pajak 
lebih besar/kecil



b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada pejabat yang 

berwenang  untuk  memberikan  keterangan  yang  berhubungan  dengan 

penyusunan laporan ini.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan, adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari 

berbagai  sumber  dan  mempelajari  literatur-literatur,  termasuk  bahan-bahan 

diktat  kuliah yang penulis ikuti  selama ini  yang berhubungan dengan topik 

pembahasan untuk memperoleh dasar teoritis.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis  melakukan  penelitian  pada  PT  CBJ  yang  berlokasi  Kp.  Jl. 

Soekarno Hatta, Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 

2007 sampai dengan bulan Oktober 2007.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis

Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  analisis  didefinisikan 

sebagai:

“Penguraian suatu pokok atas berbagai bagian-bagiannya dan penelaahan 

bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian-bagian untuk memperoleh 

pengertian dan pemahaman arti seluruhnya.”

Dan menurut Komaruddin (1994-163) analisis diartikan sebagai:

“Analisis  adalah kegiatan berfikir  untuk menguraikan suatu keseluruhan 
menjadi  komponen  sehingga  dapat  mengenal  tanda-tanda  komponen, 
hubungan  satu  sama  lain  dan  fungsi  masing-masing  dalam  satu 
keseluruhan padu”

          Dari  definisi  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  analisis  adalah  kegiatan 

berfikir untuk menguraikan suatu pokok menjadi bagian-bagian atau komponen 

sehingga dapat diketahui ciri-ciri atau tanda pada tiap bagian, kemudian hubungan 

satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.

2.2 Pengertian Penggunaan

       Menurut  Badudu  Zain,  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata 

penggunaan didefinisikan sebagai:

“Penggunaan, adalah hal atau cara atau hasil kerja menggunakan”

Jadi  dapat  disimpulkan,  penerapan  adalah  memasangkan  atau  digunakannya 

sesuatu untuk dapat menghasilkan sesuatu.

2.3 Penghasilan

       Menurut  Badudu  Zain,  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  kata 

penghasilan didefinisikan sebagai berikut:



“Penghasilan adalah, apa yang didapat sebagai hasil baik uang atau benda 

yang lainnya”

Sedangkan pajak penghasilan diartikan sebagai:

“Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah  dari  penghasilan kita  setiap 

tahun”

Menurut  SAK,  definisi  penghasilan  (income)  meliputi  baik  pendapatan 

(revenues) maupun  keuntungan  (gains).  Pendapatan  timbul  dalam pelaksanaan 

aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti 

penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, dan sewa.

Kesimpulannya income (penghasilan), adalah:

1. Uang  yang  diperoleh  selama  periode  akuntansi  yang  menghasilkan 

peningkatan aktiva total.

2. Pos-pos seperti sewa, bunga, hadiah dan komisi.

3. Pemasukan yang timbul dari penjualan barang dan jasa.

4. Kelebihan atas pengeluaran beban dan kehilangan selama periode akuntansi 

(misalnya: laba bersih)

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

      Standar Akuntansi Keuangan mendefinisikan pajak penghasilan, tepatnya 

dalam  pendahuluan.  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  46,  adalah 

sebagai berikut:

“Pajak  Penghasilan,  adalah  pajak  yang  dihitung  berdasarkan  peraturan 

perpajakan  dan  pajak  ini  dikenakan  atas  penghasilan  kena  pajak 

perusahaan”

       PPh dipungut berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 1983 tentang PPh yang 

selanjutnya  mengalami  beberapa  kali  perubahan  karena  disesuaikan  dengan 

perkembangan  yang  terjadi.  Perubahan  pertama,  dimuat  dalam  UU  RI  No.  7 

Tahun 1991, yang selanjutnya   UU RI No. 10 Tahun 1994, dan yang terakhir 

adalah UU RI No. 17 Tahun 2000, yang mulai efektif pada 01 Januari 2001.



2.4 Subjek Pajak Penghasilan

Yang menjadi subjek pajak adalah:

1. a. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di 

dalam negeri maupun luar negeri.

b. Warisan yang belum terbagi sebagai  satu kesatuan,  menggantikan yang 

berhak.

Warisan  yang  belum  terbagi  merupakan  subjek  pajak  pengganti, 

menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan 

yang  belum terbagi  sebagai  Subjek  Pajak  pengganti  dimaksudkan  agar 

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut dapat 

tetap dilakukan.

2. Badan

Badan terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, persekutuan, 

perkumpulan,  Firma,  Kongsi,  Koperasi,  Yayasan/Organisasi  sejenis, 

Lembaga,  Dana  Pensiun,  Organisasi  Sosial  Politik,  Organisasi  Masa,  dan 

bentuk badan usaha lainnya.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang dimaksud dengan BUT adalah, bentuk usaha yang dipergunakan oleh 

orang  pribadi  yang  tidak  bertempat  tinggal  di  Indonesia  atau  berada  di 

Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka 

waktu  12  (dua  belas)  bulan,  atau  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia.



Gambar 2.1
Bentuk Usaha Tetap

     

Sumber: KUP Perpajakan

2.4.1 Subjek Pajak Dalam Negeri

Yang menjadi subjek pajak dalam negeri, adalah:

1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau

b. Orang pribadi yang dalam 1 (satu) tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di 

Indonesia.

3. Subjek pajak warisan, yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 

menggantikan yang berhak.

2.4.2 Subjek Pajak Luar Negeri

Yang menjadi subjek pajak luar negeri, adalah:

1. Subjek pajak orang pribadi,  yaitu  orang pribadi  yang  bertempat  tinggal  di 

Indonesia atau berada di Indonesia  tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan yang:

a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Bentuk usaha yang 
dipergunakan oleh

Badan sebagai subjek 
pajak luar negeri

Orang pribadi sebagai 
subjek pajak luar negeri

Untuk menjalankan usaha 
atau kegiatan di Indonesia



b. Menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia  bukan  dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2. Subjek pajak  badan,  yaitu  badan yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat 

kedudukan di Indonesia yang:

a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

b. Menerima  atau  memperoleh  pengahsilan  dari  Indonesia  bukan  dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tabel 2.1
Perbedaan antar Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Dalam Negeri

Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh di 
Indonesia
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum ( Tarif UU PPh Pasal 17)
Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Wajib Pajak Luar Negeri

Dikenakan hanya atas penhasilan yang berasal dari sumber penghasilan 
di Indonesia
Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh Pasal 17)
Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)



2.4.3 Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. Badan perwakilan Negara asing.

2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain 

dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang 

bekerja  pada  dan  bertempat  tinggal  bersama-sama  mereka,  dengan  syarat 

bukan  warga  negara  Indonesia  dan  di  Indonesia  tidak  menerima  atau 

memperoleh  penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta 

negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri 

Keuangan, dengan syarat:

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

b. Tidak  menjalankan  usaha  atau  kegiatan  lain  untuk  memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah 

yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat  perwakilan  organisasi  internasional  yang  ditetapkan  dengan 

Keputusan Menteri Kuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan 

tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memeperoleh 

penghasilan dari Indonesia.

2.5 Objek Pajak Penghasilan

       Yang  menjadi  objek  pajak  penghasilan,  adalah  kemampuan  ekonomis 

yang  diterima  atau  diperoleh,  baik  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib 

pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan oekerjaan atau jasa yang diterima 

atau  diperoleh  termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus, 

gratifikasi,  uang  peniun,  atau  imbalan  dalam  bentuk  lainnya,  kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang Perpajakan;

2. Hadiah dari undian  atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

3. Laba usaha;



4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

b. Keuntungan  yang  diperoleh  perseroan,  persekutuan,  dan  badan  lainnya 

karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota;

c. Keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan,  pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha;

d. Keuntungan  karena  pengalihan  harta  berupa  hibah,  bantuan  atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis 

keturunan  lurus  1  (satu)  derajat,  dan  badan  keagamaan  atau  badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang 

ditetapkan  oleh  Menteri  Keuangan,  sepanjang  tidak  ada  hubungannya, 

dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  penguasaan  antara  pihak-pihak 

yang bersangkutan;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

6. Bunga  termasuk  premium,  diskonto,  dan  imbalan  karena  jaminan 

pengembalian utang;

7. Deviden  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  termasuk  deviden  dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi;

8. Royalti;

9. Sewa dan pengahsilan lain  sehubungan dengan penggunaan harta;

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. Keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali  sampai   dengan  jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12. Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing;

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak  yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16. Tambahan  kekayaan  neto  yang  berasal  dari  penghasilan  yang  belum 

dikenakan pajak.



Penghasilan  tertentu  yang  dikenakan  pajak  yang  sifatnya  final.  Yang 

dimaksud dengan final menurut Gustian dan Irwansyah (2001;23), adalah:

1. Pajak  dipungut  oleh  pemungut  pajak  pada  saat  penghasilan  diterima  atau 

diperoleh,

2. Pajak yang dibayar atau dipungut pajak pasa saat penghasilan diterima atau 

diperoleh,

3. Pajak  penghasilan  final  selalu  dikenakan  pada  penghasilan  bruto  (nilai 

penjualan) dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu 

tanpa ada pengurangan atas penghasilan bruto.

Menurut  Standar  Akuntansi  Keuangan,  tepatnya  dalam  persyaratan 

Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  46  tentang  akuntansi  pajak  penghasilan 

mendefinisikan pajak final adalah sebagai berikut:

“Pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, 
kewajiban  pajak  telah  selesai  dan  penghasilan  yang  dikenakan  pajak 
penghasilan final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang 
terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final” 

Penghasilan-penghasilan yang bersifat final:

1. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan, suku bunga Bank Indonesia

Misalnya:  Nasabah  memperoleh  bunga  atas  tabungan  sebesar 

Rp 15.000.000,00, maka ia akan dikenakan pajak penghasilan final  dengan 

tarif   20% atas  bunga  tabungan  yang  dipotong  oleh  bank  sebesar  20% x 

Rp  15.000.000,00  =  Rp  3.000.000,00.  Kecuali  jumlah  bunga  deposito, 

tabungan dan suku bunga Bank Indonesia tidak lebih besar atau sama  dengan 

Rp 7.500.000,00 tidak terhutang pajak.

2. Penghasilan  dari  hadiah  undian  (Peraturan  Pemerintah  RI  No.132  Tahun 

2000)

Misalnya:  Tn  Wira  memperoleh  hadiah  undian  dari  Bank  BCA  sebesar 

Rp 100.000.000,00,  maka dikenakan pajak penghasilan  yang sifatnya  final 

dengan tarif 25%  dari Rp 100.000.000,00 maka pajak yang dipotong adalah 

sebesar Rp 25.000.000,00 oleh penyelenggara undian.



3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di Bursa Efek dilaporkan ke 

surat  pemberitahuan  masa  pajak  penghasilan  sebagai  transaksi  penjudian 

saham.

4. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan, atau bangunan.

Misalnya:  Tn  Beni  menjual  tanah  sebesar  Rp  100.000.000,00  maka  ia 

dikenakan  pajak  penghasilan  final  dengan  tarif  sebesar  5%  dari 

Rp 100.000.000,00, yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 

5. Penghasilan dari sewa atas harta tidak bergerak 

Misalnya: Rumah, Ruko, dll

6. Penghasilan dari jasa konstruksi ( Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000)

7. Penghasilan  pada  saat  transaksi  penjualan  obligasi  di  Bursa  Efek  dan/atau 

melaporkannya  ke  Bursa  Efek  atas  capital  gain,  bunga  diskonto  dipotong 

pajak penghasilan final sebesar 0,03% dari nilai transaksi

2.5.1 Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak

       Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, adalah:

1. a. Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat 

yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat  

yang berhak;

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus 1 (satu) derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan 

atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan;

2. Warisan, 

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud 

dalam  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  b  sebagai  pengganti  saham  atau  sebagai 

pengganti penyertaan modal;

4. Penggantian  atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib 

pajak atau pemerintah;



5. Pembayaran  dari  perusahaan  asuransi  kepada  orang  pribadi  sehubungan 

dengan  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa;

6. Dividen  atau  bagian  laba  yang  diterima  atau  diperoleh  perseron  terbatas 

sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha milik Negara, atau 

Badan Usaha  Milik  Daerah  dan penyertaan  modal  pada  badan usaha  yang 

didirikan  dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan

b. Bagi  perseroan  terbatas,  BUMN, dan  BUMD yang  memerima  dividen, 

kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 

25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di 

luar kepemilikan saham tersebut;

7. Iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  dana  pensiun  yang  pendiriannya  telah 

disahkan  Menteri  Keuangan,  baik  yang  dibayar  pemberi  kerja  maupun 

pegawai;

8. Penghasilan  dari  modal  yang  ditambahkan  oleh  dana  pensiun sebagaimana 

dimaksud  dalam  angka  7  dalam  bidang-bidang  tertentu  yang  ditetapkan 

dengan keputusan Menteri Keuangan;

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang  modalnya  tidak  terbagi  atas  saham-saham persekutuan,  perkumpulan, 

firma, dan kongsi;

10. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 

(lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa 

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha 

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.



2.6 Pendapatan Kena Pajak  (PKP)

Pendapatan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan 

besarnya  pajak  penghasilan  terhutang.  Untuk  menghitung  pajak  penghasilan, 

terlebih  dahulu  harus  diketahui  dasar  pengenaan  pajaknya.  Untuk  wajib  pajak 

dalam  negeri  dan  untuk  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  yang  menjadi  dasar 

pengenaan pajaknya adalah pendapatan kena pajak. Sedangkan untuk wajib pajak 

luar  negeri  dasar  pengenaan  pajaknya  adalah  penghasilan  bruto.  Perhitungan 

besarnya pendapatan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dapat 

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Menggunakan Pembukuan

Pada  dasarnya  pembukuan  diselenggarakan  berdasarkan  praktik  akuntansi 

yang  diterima  oleh  umum  (misalnya  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi 

Keuangan),  kecuali  diatur  lain  dalam  ketentuan  perpajakan.  Adapun 

pembukuan  digunakan  sebagai  dasar  di  dalam  pengisisan  Surat 

Pemberitahuan. Pembukuan dapat diartikan sebagai pencatatan yang teratur, 

untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  keuangan,  yang  meliputi  harta, 

kewajiban,  modal,  penghasilan,  dan  biaya.  Beberapa  persyaratan 

penyelenggaraan  pembukuan  (menurut  pasal  28  ayat  3,  4,  5,  7  UU KUP) 

antara lain:

a. Dilakukan dengan itikad baik,

b. Melaporkan keadaan yang sebenarnya,

c. Diselenggarakan di Indonesia,

d. Menggunakan huruf latin,

e. Menggunakan angka arab (1, 2, 3, …),

f. Menggunakan satuan mata uang rupiah,

g. Menggunakan bahasa Indonesia (menggunakan bahasa asing dengan seijin 

Menteri Keuangan),

h. Menggunakan metode pencatatan Cash Basis atau Actrual Basis, dan

i. Berisi catatan mengenai harta, kewajiban, modal.penghasilan, dan biaya.



Untuk menghitung pendapatan  kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

2. Menggunakan  Norma  Perhitungan   Penghasilan  Neto  (menyelenggarakan 

pencatatan)

a. Yang  boleh  menggunakan  Norma  Perhitungan  untuk  Menghitung 

Penghasilan Netonya  hanya Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran 

brutonya  dalam satu  tahun  kurang dari  Rp.600.000.000.00  (enam ratus 

juta  rupiah).  Dapat  tidak  menyelenggarakan  pembukuan  dengan  syarat 

memberitahukan kepada Direktorat  Jendral Pajak (melalui kepala KPP), 

dengan  menggunakan  formulir  yang  ada,  dalam jangka  waktu  3  (tiga) 

bulan pertama dalam tahun pajak yang bersangkutan.  Jika Wajib Pajak 

tidak  memberitahukan  sesuai  ketentuan  maka  dianggap  memilih 

menyelenggarakan pembukuan.

b. Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan 

Norma  Perhitungan,  diwajibkan  untuk  melakukan  pencatatan  terhadap 

peredaran brutonya sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan.

c. Wajib Pajak yang memilih menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan 

Neto,  Penghasilan  Netonya  dihitung  dengan  cara  mengalikan  suatu 

persentase  tertentu  terhadap  peredaran  brutonya  dalam  satu  tahun. 

Bersarnya  persentase  tersebut  ditetapkan  oleh  Direktorat  Jendral  Pajak 

berdasarkan jenis usaha dan lokasi usaha.

d. Bagi  WP  yang  wajib  menyelenggarakan  pembukuan  atau 

menyelenggarakan pencatatan, yang tidak sepenuhnya menyelenggarakan 

pembukuan atau pencatatan  peredaran  bruto atau  tidak  memperlihatkan 

Pendapatan Kena Pajak (Wajib Pajak Badan)

= Penghasilan Neto

= Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang diperkenankan UU Pajak Penghasilan

Pendapatan Kena Pajak (Wajib Pajak Orang Pribadi)

= Penghasilan Neto - PTKP

= (Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang diperkenankan UU Pajak Penghasilan) - PTKP



pembukuan atau pencatatan peredaran bruto sebenarnya, maka peredaran 

bruto dan penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma Perhitungan 

Peredarab Bruto dan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.

e. Selain  intu  Norma  Penghasilan  Neto  dapat  diterapkan  terhadap  wajib 

pajak:

1) Wajib  menyelenggarakan  pembukuan  tetapi  tidak  atau  tidak 

sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan 

pembukuan  atau  bukti-buktinya,  namun  peredaran  brutonya  dapat 

diketahui.

2) Dianggap menyelenggarakan pembukuan, yaitu wajib pajak yang tidak 

memberitahukan  kepada  Direktur  Jendral  Pajak  untuk  menghitung 

Penghasilan Netonya dengan norma perhitungan sesuai dengan jangka 

waktu  yang  telah  ditentukan,  tetapi  tidak  atau  tidak  sepenuhnya 

menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan pembukuan 

atau bukti-buktinya, namun peredaran brutonya dapat diketahui.

f. Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha 

Tetap (BUT)

Bagi  wajib  pajak luar  negeri  yang  menjalankan  usaha melalui  BUT di 

Indonesia,  cara  menghitung  penghasilan  kena  pajaknya  hampir  sama 

dengan wajib pajak dalam negeri yang menyelenggarakan pembukuan.

g. Penghasilan atau kerugian bagi wanita telah kawin dianggap penghasilan 

atau kerugian suaminya, kecuali:

1) Penghasilan  tesebut  semata-mata  diterima  atau  diperoleh  dari  satu 

pemberi kerja yang telah dipotong PPh pasal 21; dan

2) Pekerjaan  tersebut  tidak  ada  hubungannya  dengan  usaha  atau 

pekerjaan bebas suami atau keluarga lainnya.

h. Penghasilan anak yang belum dewasa digabungkan dengan penghasilan 

orang tuanya.



2.6.1 Cara Menghitung Pendapatan Kena Pajak (PKP)

1. Bagi  wajib  pajak  badan,  pendapatan  kena  pajak,  adalah  total  penghasilan 

dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  diperkenankan  Undang-undang 

Perpajakan.

Contoh:Penghasilan Bruto Rp 300.000.000

Biaya-biaya Rp 225.000.000 -

Laba Usaha Rp   45.000.000

Kompensasi kerugian tahun 

Sebelumnya Rp     2.000.000 -

Pendapatan Kena Pajak Badan Rp   43.000.000

2. Bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menyelenggarakan  pembukuan, 

Pendapatan Kena Pajak, adalah total penghasilan dikurangi biaya-biaya yang 

diperkenankan Undang-undang Perpajakan dikurangi Pendapatan tidak Kena 

Pajak (PTKP)

Contoh:Penghasilan Bruto Rp 300.000.000

Biaya-biaya Rp 225.000.000 -

Penghasilan Neto Rp   45.000.000

PTKP (TK/0) Rp   13.200.000 –

PKP Rp.  31.800.000

3. Bagi  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  menggunakan  norma  perhitungan 

penghasilan neto, adalah penghasilan bruto dalam tahun pajak dikalikan suatu 

presentase  tertentu,  maka  didapat  penghasilan  neto  lalu  dikurangi  PTKP, 

hasilnya adalah PKP.

Contoh: (Wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan)

Penghasilan Bruto (Dokter di Jakarta) Rp 300.000.000

Norma perhitungan penghasilan

Neto Dokter  45% x Rp 300.000,00 Rp 135.000.000 (-)

Penghasilan Neto Rp 165.000.000

PTKP (TK/0) Rp   13.200.000 (-)

PKP Rp 151.800.000



4. Bagi  wajib  pajak  suami  istri  dikenakan  pajak  secara  hidup  terpisah  (HB), 

perhitungan PKP dan pengenaan pajaknya dihitung masing-masing.

Bagi  wajib pajak suami  istri  yang mengadakan perjanjian pemisahan harta 

(PH)  dan  penghasilan  secara  tertulis,  perhitungan  PKP  dan  pengenaan 

pajaknya dihitung masing-masing.

5. Bagi  orang  pribadi  yang  menggunakan  norma  PKP  dihitung  dengan 

menggunakan perhitungan norma dikurangi PTKP.

6. Bagi  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  PKP  dihitung  dengan  cara  penghasialn 

dikurangi dengan kompensasi kerugian tahun sebelumnya (jika ada).

2.7 Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menghitung  PKP  bagi  wajib  pajak  dalam  negeri  adalah  dengan 

mengurangi penghasilan netonya dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi adalah berdasarkan status wajib 

pajak  yang  bersangkutan.  Sedangkan  status  wajib  pajak  ditentukan  menurut 

keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

Status wajib pajak:

1 Status wajib pajak terdiri dari:

a. Tidak Kawin (TK) beserta tanggungannya.  Misalnya TK/1: tidak kawin 

dengan satu tanggungan, TK/2, TK/3, dan TK/0.

b. Kawin beserta tanggungannya. Misalnya: kawin tanpa tanggungan (K/0), 

kawin  dengan  satu  tanggungan  (K/1),  (K/2),  (K/3).  Wajib  pajak  untuk 

status seperti ini berarti WP kawin, istrinya tidak mempunyai penghasilan 

atau istrinya mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan 

penghasilan suaminya di SPT PPh Orang Pribadi.

c. Kawin, istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan 

suaminya, serta jumlah tanggungannya, disingkat K/I/…. Misalnya: K/I/0 

artinya  WP kawin,  istrinya  mempunyai  penghasilan  yang  digabungkan 

dengan penghasilan suaminya di SPT tanpa tanggungan.

d. PH (Pisah Harta): status Wajib Pajak (WP) adalah melakukan perjanjian 

pisah harta dan penghasilan 

e. HB (Hidup Berpisah)



2 Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus 

ke atas dan anak lurus ke bawah, dan keluarga semenda dalam garis  lurus 

yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti mertua dan anak angkat. Yang 

boleh  menjadi  tanggungan  paling  banyak  adalah  3  (tiga)  orang.  Yang 

dimaksud  menjadi  atnggungan  sepenuhnya  adalah  anggota  keluarga  yang 

tidak  mempunyai  penhasilan  dan  seluruh  biaya  hidupnya  ditanggung  oleh 

Wajib pajak.

Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  (menurut  Surat  Keputusan:  Peraturan 

Menteri  Keuangan  RI  No.  137/PMK.03/2005  tanggal  30  Desember  2005) 

diberikan sebesar:

1. Rp 13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak 

orang pribadi;

2. Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak 

yang kawin;

3. Rp  13.200.000,00  (tiga  belas  juta  dua  ratus  ribu  rupiah)  tambahan  untuk 

seorang  isteri  yang  penghasilannya  digabung  dengan  penghasilan  suami 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

4. Rp  1.200.000,00  (satu  juta  dua  ratus  ribu  rupiah)  tambahan  untuk  setiap 

anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus 

serta  anak angkat,  yang  menjadi  tanggungan  sepenuhnya,  paling  banyak  3 

orang setiap keluarga.

       Perhitungan  PTKP ditentukan  menurut  keadaan  pada  awal  tahun  pajak 

atau bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (yang pada tahun 

sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan awal 

tahun  takwim (01  Januari).  Bagi  karyawan  yang  baru  datang  dan  menetap  di 

Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan pada 

keadaan awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan. 



       Dalam  hal  karyawan  kawin,  pengurangan  PTKP  selain  untuk  dirinya 

sendiri PTKP juga meliputi keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi 

karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat 

(serendah-rendahnya  Kecamatan)  bahwa  suaminya  tidak  menerima  atau 

memperoleh  penghasilan  diberikan  tambahan  PTKP sebesar  Rp  13.200.000,00 

setahun atau dengan kata lain Rp 1.100.000 sebulan dan ditambah PTKP untuk 

keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

2.8 Tarif dan Cara Perhitungan

2.8.1 Tarif

       Besarnya  tarif  pajak  penghasilan  yang  diterapkan  atas  PKP bagi  wajib 

pajak  dalam negeri  dan wajib  pajak  luar  negeri  yang  menjalankan  usaha  atau 

melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu BUT di Indonesia diatur dalam 

pasal  17  ayat  (1)  UU  RI  No.  7  Tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2000.

2.8.1.1 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 2.2
Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 

Menurut Pasal 17 UU PPh Tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 25.000.000,00

Di atas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00

Di atas Rp 50.000.000.00 s.d Rp 100.000.00,00

Di atas Rp 100.000.000,00 s.d Rp 200.000.000,00

Di atas Rp 200.000.000,00

5 %

10 %

15 %

25 %

35 %



2.8.1.2 Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT

Tabel 2.3
Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT 

Menurut Pasal 17 UU PPh Tahun 2000

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00

Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00

Di atas Rp 100.000.000,00

10 %

15 %

30 %

2.8.2 Cara Perhitungan

2.8.2.1 Cara Perhitungan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 

PPh (Wajib Pajak Orang pribadi)

PPh = Pendapatan Kena Pajak x Tarif Ps 17

PPh = (Penghasilan Neto – PTKP) x tarif Ps 17

PPh = {(Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang diperkenankan UU Perpajakan) - PTKP} 

x Tarif Ps 17

2.8.2.2 Cara Perhitungan PPh Wajib Pajak Badan dan BUT

PPh (Wajib Pajak Badan dan BUT)

PPh = Pendapatan Kena Pajak x Tarif Ps 17

PPh = Penghasilan Neto x tarif Ps 17

PPh =(Penghasilan Bruto–Biaya-biaya yang diperkenankan UU Perpajakan) x Tarif Ps 17
Cat: Untuk keputusan penetapan tarif, PKP dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh

2.9 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.9.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

       Pajak  Penghasilan  pasal  21  (yang  selanjutnya  disingkat  PPh  pasal  21) 

merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan 

dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  orang 

pribadi dalam negeri. Sepanjang tidak bersifat final dapat dikreditkan oleh wajib 

pajak orang pribadi dalam negeri terhadap pajak penghasilan yang terhutang pada 

akhir tahun pajak yang bersangkutan.



       Menurut  Mardiasmo dalam bukunya “Perpajakan” mendefinisikan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

“Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  21,  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas 
penghasilan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  negeri  yang  berupa  gaji, 
upah,  honorium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan nama  apapun 
sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jabatan,  jasa,  dan  kegiatan  yang 
dinyatakan dalam pasal 21 UU Pajak Penghasilan.”

       

Yang termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21, adalah:

a. Pegawai tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang 

menerima  atau  memperoleh  gaji  dalam  jumlah  tertentu  secara  berkala, 

termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara 

teratur  dan  terus  menerus  ikut  mengelola  kegiatan  perusahaan  secara 

langsung.

b. Pegawai  lepas,  adalah  orang  pribadi  yang  bekerja  pada  pemberi  kerja  dan 

hanya menerima imbalan apabila orang yang bersangkutan bekerja.

c. Penerima pensiun,  adalah orang pribadi  atau ahli  warisnya  yang  menerima 

atau  memperoleh  imbalan  untuk  pekerjaan  yang  dilakukan  dimasa  lalu, 

termasuk orang pribadi  atau ahli  warisnya  yang menerima Tunjangan Hari 

Tua atau Tabungan Hari tua.

d. Penerima honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh 

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya. 

Yang  dimaksud  kegiatan,  adalah  keikutsertaan  dalam  suatu  rangkaian 

tindakan, termasuk mengikuti  rapat, sidang, seminar,  workshop, pendidikan, 

pertunjukan, dan olahraga.

e. Penerima  upah,  adalah  orang  pribadi  yang  menerima  upah  harian,  upah 

mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

 

2.9.2 Pemotong PPh Pasal 21

       Pajak  Penghasilan  pasal  21  dipotong,  disetor,  dan  dilaporkan  oleh 

pemotong pajak. Adapun pengertian pemotong pajak menurut Waluyo adalah:

“Pemberi  kerja,  bendaharawan  pemerintah,  dana  pensiun,  badan, 

perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.”



       Yang bertindak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, menurut 

Waluyo, adalah:

1. Pemberi  kerja  yang  terdiri  dari  orang pribadi  dan  badan,  termasuk  bentuk 

usaha  tetap,  badan  atau  organisasi  internasional  yang  tidak  dikecualikan 

sebagai  Pemotong  Pajak  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan,  baik 

merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, 

upah,  honorium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  apapun, 

sebagai imbalan, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh 

pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendaharawan  pemerintah  termasuk  bendaharawan  pada  pemerintah  pusat, 

pemerintah  daerah,  instansi  atau  lembaga  pemerintah,  lembaga-lembaga 

lainnya,  dan  Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  di  luar  negeri  yang 

membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

3. Dana pensiun badan penyelenggara jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau 

Jaminan Hari Tua.

4. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yng membayar honorarium atau 

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk 

tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan 

bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri,  bukan untuk dan atas 

nama persekutuannya.

5. Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau 

pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang 

dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.

6. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, 

kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan 

dan organisasi masa,  organisasi sosial  politik,  dan organisasi lainnya dalam 

bentuk apapun dalam segala  bidang kegiatan  sebagai  pembayar  gaji,  upah, 

honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.



7. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium 

atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

8. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah,  organisasi  termasuk 

organisasi  internasional,  perkumpulan,  orang pribadi  serta  lembaga  lainnya 

yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar  honorarium, hadiah atau 

penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. 

2.9.2.1 Bukan Pemotong Pajak

Tidak  termasuk  sebagai  Pemotong  Pajak  yang  wajib  melakukan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh Pasal 21, adalah:

1. Badan perwakilan negara asing;

2. Organisasi  internasional  yang  dikecualikan  sebagai  pemotong  pajak  PPh 

pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai contoh IMF, ILO, 

dan lain sebagainya.

2.9.2.2 Kewajiban Pemotong Pajak

       Kewajiban pemotong pajak, adalah:

1. Kewajiban mendaftarkan diri

a. Setiap  pemotong  pajak,  termasuk  organisasi  internasional  yang  tidak 

dikecualikan sebagai pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor 

Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan setempat.

b. Pemotong  pejak  mengambil  sendiri  fomulir-formulir  yang  diperlukan 

dalam  rangka  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  kepada  Kantor 

Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan setempat.

2. Kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan.

a. Pemotong  pajak  wajib  menghitung,  memotong,  dan  menyetorkan  PPh 

pasal 21 dan 26 yang terhutang untuk setiap tahun takwim.



b. Penyetoran  pajak  dilakukan  dengan  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak 

(SSP) ke Bank BUMN atau BUMD atau Bank lain yang ditunjuk oleh 

Direktur Jenderal Anggaran, atau PT Posindo, selambat-lambatnya tanggal 

10 bulan takwim berikutnya.

c. Pemotong  pajak  wajib  melaporkan  penyetoran  tersebut  sekalipun  nihil 

dengan  menggunakan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Masa  ke  Kantor 

Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak dan Pengamatan Potensi 

Perpajakan  setempat  selambat-lambatnya  tanggal  20  bulan  takwim 

berikutnya.

d. Apabila  dalam  saatu  bulan  akwim  terjadi  kelebihan  penyetoran  PPh 

pasal  21  atau  PPh  pasal  26,  maka  kelebihan  itu  akan  diperhitungkan 

dengan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 terhutang dalam bulan berikutnya 

dalam tahun tawin yang bersangkutan.

e. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21 atau 

PPh  pasal  26  baik  diminta  maupun  tidak  pada  saat  dilakukannya 

pemotongan  pajak  kepada  orang  pribadi  bukan  sebagai  pegawai  tetap, 

penerima  uang  tebusan  pensiun,  penerima  jaminan  hari  tua,  penerima 

pesangon, dan penerima dana pensiun.

f. Pemotong pajak wajib menerima bukti pemotongan PPh pasal 21 tahunan 

kepada  pegawai  tetap,  termasuk  penerima  pensiun  bulanan,  dengan 

menggunakan formulir  yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 

dua bulan setelah tahun takwim berakhir.  Namun apabila pegawai tetap 

berhenti  bekerja  atau  pensiun  pada  bagian  tahun  takwim,  maka  bukti 

pemotongan  tersebut  diberikan  oleh  pemberi  kerja  selambat-lambatnya 

satu  bulan  setelah  pegawai  yang  bersangkutan  berhenti  bekerja  atau 

pensiun.

3. Kewajiban menghitung kembali PPh pasal 21 yang terhutang.

a. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak 

berkewajiban menghitung kembali  jumlah PPh pasal 21 yang terhutang 

oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif pasal 17.



b. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan kembali PPh pasal 21 

tersebut, berdasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada 

pegawai tetapyang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang kewajiban 

pajak  subjektifnya  berawal  atau  berakhir  dalam  tahun  pajak,  denagn 

perhitungan sebagai berikut:

1) Apabila pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeridan mulai atau 

berhenti  bekerja  pada  tahun  berjalan,  perhitungan  PPh  pasal  21 

didasarkan  pada  jumlah  penghasilan  yang  sebenarnya  diterima  atau 

diperolehnya  dalan  tahun  pajak  yang  bersangkutan  dan  tidak 

disetahunkan;

2) Apabila  pegawai  tetap  adalah  wajib  pajak  dalam  negeri  yang 

merupakan pendatang dari luar negeri, dan mulai bekerja di Indonesia 

dalam  tahun  berjalan,  perhitungan  PPh  pasal  21  berdasarkan  pada 

jumlah  penghasilan  yang  sebenarnya  diterima  dalam  bagian  tahun 

pajak yang bersangkutan yang disetahunkan;

3) Apanila  pegawai  tetap  berhenti  bekerja  sebelum  tahun  takwim 

berakhir  karena  meninggal  dunia  atau  meninggalkan  Indonesia 

selama-lamanya, maka pada akhir bulan berhentinya pegawai tersebut, 

perhitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang 

sebenarnya  diterima  atau  diperoleh  dalam bagian  tahun pajak  yang 

bersangkutan yang disetahunkan.

c. Apabila jumlah pajak terhutang berdasarkan perhitungan kembali tersebut 

lebih besar dari jumlah pajak yang dipotong, kekurangannya dipotong dari 

pembayaran  gaji  pegawai  yang  bersangkutan  untuk  bulan  pada  waktu 

dilakukannya perhitungan kembali.

d. Apabila jumlah pajak terhutang berdasarkan perhitungan kembali tersebut 

lebih  rendah  dari  jumlah  pajak  yang  telah  dipotong,  kelebihannya 

diperhitungkan dengan pajak yang terhutang atas gaji untuk bulan pada 

waktu dilakukan perhitungan kembali.



4. Kewajiban mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT.

a. Setiap  pemotong  pajak  wajib  mengisi,  menandatangani,  dan 

menyampaikan SPT Tahunan PPh pasal  21 ke Kantor Pelayanan Pajak 

atau  Kantor  Penyuluhan  Pajak  dan  Pengamatan  Potensi  Perpajakan 

setempat.

b. Dalam hal  pemotong  pajak  adalah  badan,  SPT Tahunan  PPh  pasal  21 

harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

c. Dalam hal SPT Tahunan pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain 

selain pemotong pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus.

d. SPT PPh pasal 21harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 

tahun takwim berikutnya, meskipun tahun pajak atau tahun bukunya tidak 

sama dengan tahun takwim.

e. SPT  PPh  pasal  21  harus  dilampirkan  dengan  lampiran-lampiran  yang 

ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk 

tahun pajak yang bersangkutan.

f. Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, SPT PPh pasal 21 yang 

bersangkutan harus dilampiri  fotokopi  surat  ijin kerja  yang dikeluarkan 

oleh Departemen Tenaga Kerja atau instansi yang berwenang.

g. Pemotong  pajak  dapat  mengajukan  permohonan  untuk  memperpanjang 

jangka waktu penyampaian SPT. Permohonan tersebut dilakukan secara 

tertulis  selambat-lambatnya  tanggal  31  Maret  tahun  takwim berikutnya 

dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak disertai 

dengan surat  pernyataan mengenai  perhitungan sementara  PPh pasal 21 

yang  terhutang  untuk  tahun  takwim  yang  bersangkutan  dan  bukti 

pelunasan kekurangan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang.

h. Apabila jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam suatu 

tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah 

disetor,  maka  kekurangannya  harus  disetor  sebelum penyampaian  SPT 

tahunan PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim 

berikutnya.



i. Apabila jumlah PPh Pasal 21 dan PPh pasal 26 yang terutang dalam suatu 

tahun takwim lebih kecil daripada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang 

telah  disetor,  maka  kelebihan  tersebut  diperhitungkan  dengan  PPh 

pasal  21  yang  terhutang  untuk  bulan  pada  waktu  dilakukannya 

perhitungan  tahunan,  dan  jika  masih  ada  kelebihan,  maka  sisa  tersebut 

diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

2.9.3 Subjek Pajak PPh Pasal 21

2.9.3.1 Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21:

1 Pegawai, yaitu setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan 

suatu  perjanjian  atau  kesepakatan  kerja  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis, 

termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri  atau BUMN dan 

BUMD;

2 Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau 

memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk 

orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima uang pensiun, Tabungan Hari 

Tua atau Tunjangan Hari Tua;

3 Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh 

imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya;

4 Penerima  upah,  yaitu  orang  pribadi  yang  menerima  upah  harian,  upah 

mingguan, upah borongan, atau upah satuan;

5 Orang  pribadi  lainnya  yang  menerima  atau  memperoleh  penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

2.9.3.2 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan

       Tidak  termasuk  pengertian  penerima  penghasilan  yang  dipotong  PPh 

pasal 21:

1 Pejabat  perwakilan  diplomatik  dan  konsulat  atau  pejabat  lain  dari  negara 

asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada 

dan bertempat  tinggal  bersama mereka,  dengan syarat  bukan warga negara 



Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain 

di  luar  jabatan  atau  pekerjaannya  tersebut  serta  negara  yang  bersangkutan 

memberikan perlakuan timbal balik;

2 Pejabat  perwakilan  organisasi  internasional  yang  ditetapkan  dengan 

Keputusan Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia 

dan  tidak  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  atau  pekerjaan  lain 

untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.9.4 Objek Pajak PPh Pasal 21

2.9.4.1 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

      Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan pasal 21:

1 Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara  teratur  berupa  gaji,  uang 

pensiun  bulanan,  upah  honorarium,  premi  bulanan,  uang  lembur,  uang 

sokongan,  uang  tunggu,  uang  ganti  rugi,  tunjangan  isteri,  tunjangan  anak, 

tunjangan  kemahalan,  tunjangan  jabatan,  tunjangan  khusus,  tunjangan 

transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan 

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

penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

2 Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  secara  tidak  teratur  berupa  jasa 

produksi, tantiem, gratifikasi,  tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan 

tahun  baru,  bonus,  premi  tahunan,  dan  penghasilan  sejenis  lainnya  yang 

bersifat tidak tetap;

3 Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan;

4 Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari  tua atau jaminan hari  tua,  uang 

pesangon, dan pembayaran lain sejenis;

5 Honorarium,  uang saku,  hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk  apapun,  komisi,  bea  siswa,  dan  pembayaran  lain  sebagai  imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib 

pajak dalam negeri;



6 Gaji,  gaji  kehormatan,  tunjangan-tunjangan  lain  terkait  gaji  yang  diterima 

pejabat negara,  PNS serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain  yang 

sifatnya terkait dengan ung pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk 

janda atau duda dan atau anak-anaknya;

7 Penerimaan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  lainnya  dengan  nama 

apapun  yang  diberikan  oleh  bukan  wajib  pajak  atau  wajib  pajak  yang 

dikenakan  pajak  penghasilan  yang  bersifat  final  dan  yang  dikenakan  PPh 

berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).

2.9.4.2 Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

       Yang tidak  termasuk dalam pengertian  penghasilan  yang  dipotong PPh 

pasal 21:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

2. Penerimaan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  yang  diberikan,  kecuali 

penerimaan  dalam bentuk  natura  dan  kenikmatan  lainnya  yang  disebutkan 

dalam butir 7 subbab penghasilan yang dipotong pasal 21.

3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dan pensiun yang pendiriannya telah 

disahkan  oleh  Menteri  Keuangan,  iuran  jaminan  hari  tua  kepada  badan 

penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;

4. Penerimaan  daalm  bentuk  natura  dan  kenikmatan  lainnya  dengan  nama 

apapun yang diberikan oleh pemerintah;

5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;

6. Penghasilan yng dibayarkan kepada PNS golongan IId dan anggota TNI/Polri 

berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun InspekturTingkat satu 

ke bawah yang dibebankan kepada keuangan negara atau  keuangan daerah 

berupa honorarium dan imbaln lain dengan nama apapun;

7. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amil zakat yang dibentu atau disahkan oleh pemerintah.



2.9.4.3 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

       Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang bersifat final:

1 Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah  disahkan  oleh  Menteri  Keuangan  dan  Tunjangan  Hari  Tua  atau 

Tabungan  Hari  Tua  yang  dibayarkan  sekaligus  oleh  badan  penyelenggara 

Jamsostek;

2 Uang pesangon;

3 Hadiah atau penghargaan perlombaan;

4 Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas 

dinas luar asuransi;

5 Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun 

yang  diterima  oleh  pejabat  negara,  PNS,  anggota  TNI/Polri  yang  sumber 

dananya  berasal  dari  keuangan negara  atau  keuangan daerah,  kecuali  yang 

dibayarkan  oleh  pegawai  negeri  sipil  golongan  IId  ke  bawah  dan anggota 

TNI/Polri  berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur 

Tingkat Satu ke bawah. 

2.9.5 Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 21

2.9.5.1 Tarif PPh Pasal 21

       Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam 

pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1 Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak 

dari:

a. Pegawai  Tetap,  termasuk  pejabat  negara,  PNS,  anggota  TNI/POLRI, 

pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan Anggota Dewan 

Komisaris atau Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap 

pada perusahaan yang sama;

b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan;

c. Pegawai tidak tetap, pemagang atau calon pegawai.



Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar

a. Pegawai Tetap, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan:

1) Biaya  jabatan,  yaitu  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan 

memelihara  penghasilan  yang  besarnya  5% dari  penghasilan  bruto, 

setinggi-tingginya  Rp  1.296.000,00  setahun  atau  Rp  108.000,00 

sebulan.  Biaya  jabatan  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  setiap 

orang  yang  bekerja  sebagai  pegawai  tetap  tanpa  memandang 

mempunyai jabatan atau tidak.

2) Iuran pensiun atau yang terikat pada gaji yang dibayarkan sendiri oleh 

pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Tabungan Hari Tua atau 

Jaminan  Hari  Tua  yang  dipersamakan  dengan  dana  pensiun  yang 

pendiriannya  telah  disahkan  oleh  Menteri  Keuangan,  kecuali  iuran 

THT-Taspen dan THT-Asabri.

3) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

b. Penerima  pensiun  (yang  dibayarkan  secara  bulanan),  yaitu  sebesar 

penghasilan bruto dikurangi dengan:

1) Biaya  pensiun,  yaitu  biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan 

memelihara  uang  yang  besarnya  5%  dari  penghasilan  bruto, 

maksimum yang diperkenankan sebesar Rp 432.000,00 setahun atau 

Rp 36.000,00 sebulan.

2) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

c. Pegawai  tidak  tetap,  Pemagang,  dan  Calon  Pegawai,  yaitu  sebesar 

penghasilan bruto dikurangi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PPh pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif pasal 17 Uu PPh

2 Tarif berdasarkan Pasal 17 UU PPh, diterapkan atas penghasilan bruto berupa:

a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam  bentuk  apapun  sebagai  imbalan  atas  jasa  atau  kegiatan  yang 



jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk 

menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan.

b. Penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  sehubungan  dengan  kegiatan 

multilevel marketing.

c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau 

Dewan  Pengawas  yang  tidak  merangkap  sebagai  pegawai  tetap  pada 

perusahaan yang sama.

d. Jasa  produksi,  tantiem,  gratifikasi,  bonus  yang  diterima  atau  diperoleh 

mantan pegawai

e. Penarik dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan, oleh peserta program pensiun.

PPh pasal 21 = penghasilan Bruto x tarif pasal 17 UU PPH

3 Tarif  sebesar  15%,  diterapkan  atas  perkiraan  penghasilan  neto  yang 

dibayarkan atau terhutang pada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas 

(pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris). 

Besarnya  perkiraan  penghasilan  neto  adalah  50%  dari  penghasilan  bruto 

berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

PPh pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%) x 15%

4 Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, 

upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp. 24.000,00 

sehari tetapi tidak melebihi Rp. 240.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau 

tidak dibayarkan secara bulanan.

PPh pasal 21 sehari = (Penghasilan Bruto sehari – Rp. 24.000,00) x 5% 

PPh pasal 21 upah harian melebihi Rp. 240.000,00 dalam satu bulan  dan tidak 

dibayarkan bulanan:

360/PTKPxjakerharilama
jakerharilamaxharianupah

x%5



Tarif PPh Pasal 21 yang Bersifat Final

       Untuk beberapa jenis penghasilan akan dikenakan tarif PPh pasal 21 yang 

bersifat final. Besarnya tarif dari penghasilan tersebut tercantum dalam Keputusan 

Menteri Keuangan No. 112/KMK-02/2001 sebagai berikut:

1. Atas  penghasilan  berupa  Uang  Pesangon,  Uang  Tebusan  Pensiun  dan 

Tunjangan  Hari  Tua  yang  dibayarkan  secara  sekaligus  dipotong  Pajak 

Penghasilan yang bersifat final oleh pihak-pihak yang membayarkan.

2. Tarif  pemotongan  pajak  atas  penghasilan  sebagaimana  dimaksud  dalam 

ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Penghasilan  bruto  sampai  dengan  Rp  25.000.000,00  dikecualikan  dari 

pemotongan pajak;

b. Penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 s.d Rp 50.000.000,00, sebesar 

5%

c. Penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 100.000.000,00 sebesar 

10%

d. Penghasilan  bruto  di  atas  Rp  100.000.000,00  s.d  Rp  200.000.000,00 

sebesar 15%

e. Penghasilan bruto di atas Rp 200.000.000,00 sebesar 25%

3. Tarif sebesar 5% dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima atau 

diperoleh petugas dinas luar asuransi  dan petugas penjaja barang dagangan, 

sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap.

PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 5%

4. Tarif sebesar 25% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa 

hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan.

PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 25%



5. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa 

honorarium yang diterima oleh pejabat negara, PNS, dan anggota TNI/POLRI 

yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah.  

PPh pasal 21 FINAL = Penghasilan Bruto x 15%

2.9.5.2 Cara Menghitung PPh Pasal 21

       Cara manghitung PPh pasal 21 bulanan atas panghasilan teratur pegawai 

tetap:

1. Untuk menghitung  PPh pasal  21  atas  pegawai  tetap  terlebih  dahulu  dicari 

penghasilan  neto  sebulan.  Penghasilan  neto  sebulan  diperoleh  dengan  cara 

mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran THT 

yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.

2. a. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan  

dikalikan12

b. Dalam hal  seorang pegawai  tetap kewajiban pajak subjektifnya  sebagai 

wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja 

setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut 

dikalikan  dengan  banyaknya  bulan  sejak  pegawai  yang  bersangkutan 

mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.

c. Penghasilan neto yang disetahunkan pada huruf a dan b di atas selanjutnya 

dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Atas 

dasar PKP tersebut kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun.

d. Untuk memperoleh  jumlah PPh pasal 21 sebulan,  jumlah  PPh pasal  21 

setahun  atas  penghasilan  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  huruf  c 

dibagi 12.

e. Untuk  memperoleh  jumlah  PPh  pasal  21  sebulan  atas  penghasilan 

sebagaimana dimaksud pada huruf b, jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi 

dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.



3. a.  Apabila pajak yang terhutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas  

masa   gaji   sebulan   maka   untuk   perhitungan   PPh   pasal   21 jumlah

 penghasilan   tersebut   terlebih   dahulu  dijadikan  penghasilan  bulanan 

dengan menggunakan faktor perkalian sebagai berikut:

1) Gaji untuk masa seminggu, dikalikan dengan a;

2) Gaji untuk masa sehari, dikalikan 26.

b. Selanjutnya  dilakukan  perhitungan  PPh  pasal  21  sebulan  dengan  cara 

seperti angka 2 di atas.

c. PPh  pasal  21  atas  penghasilan  seminggu  dihitung  berdasarkan  PPh 

pasal  21  sebulan  pada  huruf  b  dibagi  4,  sedangkan  PPh  pasal  21  atas 

penghasilan  sehari  dihitung  berdasarkan  PPh  pasal  21  sebulan  pada 

huruf b dibagi 26.

4. Jika pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang 

berlaku surut (rapel), misalnya untuk 4 bulan, maka perhitungan PPh pasal 21 

atas rapel adalah sebagai berikut:

a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal 

ini 4 bulan);

b. Hasil  pembagian  rapel  tersebut  ditambahkan  pada  gaji  setiap  bulan 

sebelum adanya  kenaikan  gaji  yang  sudah dikenakan pemotongan PPh 

pasal 21;

c. PPh  pasal  21  atas  gaji  untuk  bulan-bulan  setelah  adanya  kenaikan, 

dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;

d. PPh pasal 21 terhutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud 

adalah  selisih  antara  jumlah  pajak  yang  dihitung  berdasarkan  huruf  c 

dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.

5. Apabila  keadaan  pegawai  di  samping  dibayar  gaji  didasarkan  masa  gaji 

kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama 

dari satu bulan (rapel) seperti tersebut dalam angka 4, maka cara perhitungan 

PPh pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada angka 4 

dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3.



6. Pemotong PPh pasal 21 atas lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang 

diterima  atau  diperoleh  pegawai  bersamaan  dengan  gaji  bulanannya  yaitu 

dengan mnggabungkan gaji bulanannya.

7. Perhitungan  PPh  pasal  21  atas  uang  pensiun  bulanan  yang  diterima  atau 

diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sebagai berikut:

a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan 

cara  mengurangi  penghasilan  bruto  senagn  biaya  pensiun,  kemudian 

dikalikan  banyaknya  bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima 

atau memperoleh pensiun sampai dengan bulan Desember;

b. Penghasilan  neto  disetahunkan  kemudian  ditambah  dengan  penghasilan 

neto  dalam tahun yang  bersangkutan  yang  diterima  atau  diperoleh  dari 

pemberi  kerja  pegawai  yang  bersangkutan  pensiun  sesuai  dengan  yang 

tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun;

c. Untuk  menghitung  penghasilan  kena  pajak,  jumlah  penghasilan  pada 

huruf b tersebut dikurangi PTKP, dan selanjutnya dihitung PPh pasal 21 

atas penghasilan kena pajak tesebut;

d. PPh pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung 

dengan cara mengurangi PPh pasal 21yang terhutang dari pemberi kerja 

sebelum  pegawai  yang  bersangkutan  pensiun  sesuai  dengan  yang 

tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21 sebelum pensiun;

e. PPh  pasal  21  atas  uang  pensiun  bulanan  adalah  sebesar  PPh  pasal  21 

seperti tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana 

pada huruf a.

8. Perhitungan PPh pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan 

selanjutnya adalah sebagai berikut:

a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan 

cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;

b. Selanjutnya  PPh  pasal  21  dihitung  dengan  cara  seperti  tersebut  pada 

angka 2 huruf a, c, dan d.



Cara Menghitung PPh pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur

1. Apabila  pada  pegawai  tetap  diberikan  jasa  produksi,  tantiem,  gratifikasi, 

bonus,  premi,  tunjangan hari  raya,  dan penghasilan  lain  semacam itu  yang 

sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun, maka PPh 

pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:

a. Dihitung  PPh  pasal  21  atas  penghasilan  teratur  yang  disetahunkan 

ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi 

dan lain sebagainya.

b. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa, 

tantiem, jasa produksi dan lain sebagainya.

c. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitugan huruf a dan huruf b adalah 

PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi 

dan lain sebagainya,

2. Dalam  hal  penerimaan  penghasilan  tersebut  pada  angka  1  adalah  mantan 

pegawai, maka PPh pasal 21 dihitung dengan cara menerapkan tarif pasal 17 

Undang-undang PPh atas penghasilan bruto.

3. Untuk  perusahaan  yang  masuk  program  Jamsostek,  Premi  Asuransi 

Kecelakaan Kerja, Premi Asuransi Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja 

merupakan  penghasilan  bagi  pegawai.  Ketentuan  yang  sama  diberlakukan 

juga  bagi  premi  asuransi  kesehatan,  kecelakaan  kerja,  jiwa,  dwiguna,  dan 

asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada 

perusahaan  asuransi  lainnya.  Dalam  menghitung  pasal  21,  premi  tersebut 

digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi  kerja 

kepada pegawai.

4. Atas  penarikan  dana  dari  dana  pensiun  lembaga  keuangan  oleh  peserta 

program   pensiun  dipotong  PPh  pasal  21  oleh  lembaga  pensiun  lembaga 

keuangan  yang  bersangkutan  dari  jumlah  bruto  yang  dibayarkan  tanpa 

memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.



Perlakuan  Program  Jamsostek  (Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja)  terhadap 

Perhitungan PPh pasal 21

Jamsostek  adalah  program publik  yang  memberikan  perlindungan  bagi 

tenaga  kerja  untuk  mengatasi  risiko  sosial  ekonomi  tentunya,  yang 

penyelenggaraannya  menggunakan  mekanisme  asuransi  sosial.  Program 

Jamsostek, kepesertaanya diatur secara wajib melalui Undang-undang No. 3 tahun 

1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja.

Jenis-jenis Progran Jamsostek:

1. Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK) memberi  kompensasi 

rehabilitas  bagi  tenaga  kerja  yang  mengalami  kecelakaan  pada  saat  mulai 

berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit akibat 

hubungan kerja.

Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dibayar  oleh  pemberi  kerja  dan  merupakan 

penghasilan (menambah penghasilan bruto) bagi karyawan/pekerja.

Kelompok Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terdiri dari:

Kelompok I 0.24% x Upah sebulan (basic salary)

Kelompok II 0.54% x Upah sebulan (basic salary)

Kelompok III 0.89% x Upah sebulan (basic salary)

Kelompok IV 1.27% x Upah sebulan (basic salary)

Kelompok V 0.74% x Upah sebulan (basic salary)

2. Program Jaminan Kematian (JK) dibayarkan kepada ahli waris tenaga kerja 

dari peserta yang meninggal kerja bukan kecelakaan kerja, sebagai tambahan 

jaminan  hari tua yang jumlahnya belum optimal.

Jaminan Kematian (JK) sebesar 0.3% x Upah sebulan (basic salary). Dibayar 

oleh  pemberi  kerja  dan  merupakan  penghasilan  (menambah  penghasilan 

bruto) bagi karyawan/ pekerja.

3. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bersifat dasar diberikan 

kepada tenaga kerja dan tenaga maksimum dengan 3 (tiga) orang anak.

Jamianan  Pemeliharaan  Kesehatan  (JPK)  dibayar  oleh  pemberi  kerja  dan 

merupakan  penghasilan  (menambah  penghasilan  bruto)  bagi  karyawan/ 

pekerja.



- Pegawai berkeluarga.

6% x Upah sebulan (max. Rp1.000.000)

- Pegawai bujangan

3% x Upah sebulan (max. Rp1.000.000)

4. Program Jaminan Hari Tua (JHT) diselenggarakan dengan sistem tabungan 

hari tua, yang iurannya ditanggung perusahaan dan tenaga kerja.

Program Jaminan Hari Tua:

- 3.7% x Upah sebulan (dibayar oleh pemberi kerja)

- 2%  x  Upah  sebulan  (dibayar  sendiri  oleh  karyawan  dan  menjadi 

pengurangan penghasilan bruto)

2.9.5.3 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21

1. Pegawai Tetap Tanpa Bonus

Ivan   bekerja  pada  PT Setiawan  Abadi  Industri.  Menikah dan  memiliki  3 

orang  anak,  memperoleh  gaji  sebulan  sebesar  Rp3.500.000.  PT  Setiawan 

Abadi  Industri  mengikuti  seluruh  program jamsostek,  JKK  sebesar  0.24% 

dibayar  oleh pemberi  kerja. PT Setiawan Abadi Industri menanggung iuran 

THT  setiap bulan sebesar Rp10.000, sedangkan Ivan membayar THT sebesar 

Rp 6.500. setiap bulan. Di samping itu, PT Setiawan Abadi Industri mengikuti 

program pensiun untuk pegawainya.  PT Setiawan Abadi Industri membayar 

iuran  pensiun  Ivan   ke  dana  pensiun  tersebut,  yang  pendirinya  disahkan 

Menteri  Keuangan,  setiap  bulan  sebesar  Rp  40.000,  sedangkan  Ivan 

membayar  sendiri  iuran  pensiun  sebesar  Rp  25.000.  di  samping  itu,  Ivan 

menerima berbagai macam tunjangan setiap bulan sebagai berikut: 

Tunjangan Istri/anak Rp 50.000

Tunjangan perumahan Rp 50.000

Tunjangan pendidikan anak Rp 50.000

Tunjangan jabatan Rp 50.000

Tunjangan transport Rp 50.000



Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji satu bulan Rp    3.500.000

Tunjangan Istri/anak Rp  50.000

Tunjangan perumahan Rp  50.000

Tunjangan pendidikan anak Rp  50.000

Tunjangan jabatan Rp  50.000

Tunjangan transport Rp  50.000

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) (0.24%) Rp           3.600

Jaminan kematian (JKK) (0.3%) Rp           4.500

Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) (6%) Rp              90.000 (+)  

Penghasilan bruto Rp    3.848.100

Pengurangan:

- Biaya jabatan

5% x Rp3.848.100 Rp 108.000

- Iuran pensiun Rp 25.000

- Iuran JHT (2%) Rp              30.000 (+)  

Total Pengurangan Rp            163.000 (-)  

Penghasilan neto sebulan Rp  3.685.100

Penghasilan neto setahun (12 x Rp.  3.685.100) Rp 44.221.200

PTKP (K/3)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000

Tambahan status kawin Rp   1.200.000

Tambahan untuk 3 orang anak Rp         3.600.000 (+)  

Total PTKP Rp     18.000.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp     26.221.200

Penghasilan kena pajak dibulatkan ribuan ke bawah Rp     26.220.000

PPh Pasal 21 setahun: 5% x Rp 25.000.000   = Rp       1.250.000

10% x Rp  1.220.000  = Rp          122.000 (+)

PPh pasal 21 setahun Rp     1.372.000

PPh Pasal 21 sebulan Rp 1.372.000 : 12 = Rp 114.333

catatan

JPK maksimum Rp 1.000.000 sebulan.



Seandainya  gaji  pokok adalah  Rp 20.000.000 sebulan,  maka  JPK pegawai 

berkeluarga 6% x Rp 20.000.000 adalah Rp 1.200.000/bulan. Maka JPK yang 

diperoleh menurut ketentuan Jamsostek hanya sebesar Rp1.000.000/bulan.

2. Pegawai Tetap yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR 

atau Tahun Baru, Bonus, Premi dan Penghasilan Sejenis Lainnya yang 

Sifatnya Tidak Tetap dan pada Umumnya Diberikan Sekali  Saja atau 

Sekali Setahun

Ivan   bekerja  pada  PT  Setiawan  Abadi  Industri.  Menikah  dan  memiliki 

3 orang anak, memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.500.000. PT Setiawan 

Abadi  Industri  mengikuti  seluruh  program Jamsostek,  JKK sebesar  0.24% 

dibayar  oleh pemberi  kerja. PT Setiawan Abadi Industri menanggung iuran 

THT  setiap bulan sebesar Rp10.000., sedangkan Ivan membayar THT sebesar 

Rp 6.500. setiap bulan. Di samping itu, PT Setiawan Abadi Industri mengikuti 

program pensiun untuk pegawainya.  PT Setiawan Abadi Industri membayar 

iuran  pensiun  Ivan   ke  dana  pensiun  tersebut,  yang  pendirinya  disahkan 

Menteri  Keuangan,  setiap  bulan  sebesar  Rp  40.000,  sedangkan  Ivan 

membayar  sendiri  iuran  pensiun  sebesar  Rp  25.000.  di  samping  itu,  Ivan 

menerima berbagai macam tunjangan setiap bulan sebagai berikut: 

Tunjangan Istri/anak Rp     250.000

Tunjangan perumahan Rp     250.000

Tunjangan pendidikan anak Rp     250.000

Tunjangan jabatan Rp     250.000

Tunjangan transport Rp     250.000

   Bonus akhir tahun Rp  1.500.000

   THR Rp  3.500.000

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji satu tahun Rp  42.000.000

Tunjangan Istri/anak Rp 600.000

Tunjangan perumahan Rp 600.000

Tunjangan pendidikan anak Rp 600.000

Tunjangan jabatan Rp 600.000



Tunjangan transport Rp 600.000

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) (0.24%) Rp        43.200

Jaminan kematian (JKK) (0.3%) Rp        54.000

Jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) (6%) Rp       1.080.000 (+)

Penghasilan teratur Rp 46.177.200

Penghasilan tidak teratur

- Bonus Rp 1.500.000

- THR Rp       3.500.000 (+)

Penghasilan tidak bruto Rp       5.000.000 (+)

Penghasilan bruto setahun Rp 51.177.200

Pengurangan:

- Biaya jabatan Penghasilan Teratur:

5% x Rp 46.177.200 Rp      108.000

- Iuran pensiun Rp      300.000

- Iuran JHT (2%) Rp          360.000 (+)

Total pengurangan

Rp          768.000 (-)

Penghasilan neto setahun Rp 50.409.200

PTKP (K/3)

Wajib pajak sendiri Rp  13.200.000

Tambahan status kawin Rp    1.200.000

Tambahan untuk 3 anak Rp       3.600.000 (+)

Total PTKP Rp     18.000.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp 32.409.200

Penghasilan kena pajak dibulatkan Rp 32.409.000

PPh Pasal 21 setahun:   5% x Rp 25.000.000 = Rp   1.250.000

10% x Rp   7.409.000 = Rp          740.900 (+)

Total PPh pasal 21 setahun Rp.   1.990.900

Atau PPh pasal 21 sebulan: 1/12 x Rp 1.990.900  =  Rp     165.908

PPh Pasal 21 atas Bonus   = PPh 21 dengan Bonus- PPh 21 tanpa bonus 

   = Rp 635.900-Rp 588.400

   = Rp 47.500.00



3. Pegawai Tetap yang Seluruh atau Sebagian PPh Pasal 21-nya Ditanggung 

oleh Pemberi Kerja

Dalam hal  PPh Pasal 21 atas  gaji  pegawai  ditanggung oleh pemberi  kerja, 

pajak  yang  ditanggung  oleh  pemberi  kerja  tersebut  termasuk  kedalam 

pengertian  kenikmatan  dan  bukan  merupakan  penghasilan  pegawai  yang 

bersangkutan.

Misalkan contoh pada huruf a dan/atau b,  Pajak Penghasilan PPh 21 yang 

dikenakan  kepada  Ivan  yaitu  sebesar  Rp  635.900  (apabila  Ivan  menerima 

penghasilan  ditambah  bonus)  atau  Rp  588.400  (apabila  Ivan  menerima 

penghasilan tanpa bonus), ditanggung sepenuhnya oleh PT Setiawan Abadi 

Industri  sehingga  tidak  boleh  mengurangi  Penghasilan  Kena  Pajak  dari 

PT Setiawan Abadi Industri dan tidak dikenakan pajak kepada Ivan sebagai 

Wajib Pajak PPh Pasal 21.

4. Pegawai Tetap yang Menerima Tunjangan Pajak

Parto (status kawin dengan 3 orang anak) bekerja pada PT Berkah  dengan 

memperoleh  gaji  sebesar  Rp  1.750.000  sebulan.  Kepada  Parto  diberikan 

tunjangan pajak sebesar Rp 20.000 sebulan. Iuran pensiun yang dibayar  oleh 

Parto adalah sebesar Rp 12.000 sebulan.

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji satu bulan Rp   1.750.000

Tunjangan Pajak Rp            20.000 (+)  

Penghasilan bruto sebulan Rp   2.020.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan

5% x Rp 2.020.000 Rp        101.000

- Iuran pensiun sebulan Rp          12.000 (+) 

Total Pengurangan Rp     113.000 (-)

Penghasilan Neto sebulan Rp   1.907.000 

Penghasilan Neto setahun Rp 22.884.000



PTKP (K/3)

Untuk WP sendiri Rp   13.200.000

Tambahan untuk kawin Rp     1.200.000

Tambahan untuk 3 orang anak Rp     3.600.000 (+)

Total PTKP Rp 18.000.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp   4.884.000

PPh Pasal 21 setahun: 

5% x Rp 4.884.000  = Rp 244.200   

PPh Pasal 21 sebulan: 

Rp 244.200  : 12  =     Rp  20.350

Selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak adalah Rp 20.350 – Rp 20.000 

= Rp 350.00 dapat ditanggung oleh pegawai tersebut dengan dipotongkan dari 

penghasilan  bulan  yang  bersangkutan  atau  ditanggung  oleh  pemberi  kerja/ 

pemotong pajak. Apabila selisih sebesar Rp 350.00 tersebut ditanggung oleh 

pemberi kerja/pemotong pajak maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya 

yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pemberi 

kerja/pemotong pajak.

5. Atas  Penghasilan  dalam  Bentuk  Natura  atau  Kenikmatan  Lain  yang 

Diberikan oleh Bukan Wajib Pajak

Jika pemberi kerja bukan Wajib Pajak atau Wajib pajak yang tidak dikenakan 

pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan 

berdasarkan norma perhitungan khusus (demed profit), maka pemberi natura 

atau kenikmatan merupakan objek pajak atau penghasilan bagi penerimanya.

Contohnya,  Chepi WNI (status kawin dengan 1 anak) bekerja di  Kedutaan 

Besar  Amerika,  menerima  gaji  sebesar  Rp  1.500.000,  beras  50  kg  dan 

gula  20  kg.  harga  pasar  saat  itu  berturut-turut  sebesar  Rp  4.000/  kg  dan 

Rp 3.500/ kg.



Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji satu bulan Rp     1.500.000

Beras: 50 kg x Rp 3.200/kg Rp       200.000

Gula: 20 kg x Rp 2.000/kg Rp         70.000 (+)

Penghasilan bruto sebulan Rp    1.770.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan

5% x Rp 1.770.000 Rp         88.500 (-)

Penghasilan Neto sebulan Rp    1.681.500

Penghasilan Neto setahun Rp  20.178.000

PTKP (K/1)

untukWP sendiri Rp   13.200.000

Tambahan untuk kawin Rp     1.200.000

Tambahan untuk 1 anak Rp     1.200.000 (+)

Total PTKP Rp  15.600.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp    4.578.000

PPh Pasal 21 setahun: 

5% x Rp 4.578.000 = Rp     228.900

PPh Pasal 21 sebulan: 

Rp 228.900: 12  =      Rp        19.075

6. Atas  Penghasilan  dalam  Bentuk  Natura  atau  Kenikmatan  Lain  yang 

Diberikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri

Jika pemberi kerja merupakan WP Dalam Negeri, maka pemberi natura atau 

kenikmatan  merupakan  bukan  objek  pajak  atau  penghasilan  bagi  yang 

menerimanya.  Dalam  kasus  ini,  dengan  menggunakan  contoh  di  atas, 

perhitungan PPh Pasal 21 yang tertanggung oleh Chepi dilakukan dengan cara 

yang sama pada saat ia tidak menerima natura atau kenikmatan. Dengan kata 

lain  beras  dan  gula  sejumlah  Rp  100.000  tidak  ditambahkan  dalam 

perhitungan penghasilan brutonya.



7. Atas karyawati yang Menerima Penghasilan dari Suatu Pemberi Kerja 

dimana Suaminya Bekerja pada Pemberi Kerja pada Perusahaan Lain

Dian adalah seorang karyawati dari PT Sukma  dengan ststus menikah dengan 

2 anak,  menerima  gaji  sebesar  Rp 2.500.000 sebulan.  Suami  Dian bekerja 

pada PT Brahma.

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji satu bulan Rp   2.500.000

Pengurangan

Biaya jabatan 5% x Rp Rp.2.500.000 Rp      108.000 (-)

Penghasilan Neto sebulan Rp   2.392.000 

Penghasilan Neto setahun 12 x Rp   2.392.000 Rp 28.704.000

PTKP (K/0) Rp 13.200.000 (-)

Penghasilan kena pajak setahun Rp 15.504.000

PPh Pasal 21 setahun: 

5% x Rp 15.504.000 = Rp     775.200

PPh Pasal 21 sebulan: 

Rp 775.200: 12  =       Rp   64.600.00

8. Atas karyawati yang Menerima Penghasilan dari Suatu Pemberi Kerja 

dimana  Suaminya  Tidak  Bekerja  dan  ada  surat  keterangan  dari 

kecamatan 

kasus pada angka 7, namun suami Dian tidak bekerja

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji satu bulan Rp    2.500.000

Pengurangan

Biaya jabatan 5% x Rp 2.500.000 Rp      108.000(-)

Penghasilan Neto sebulan Rp   2.382.000 

Penghasilan Neto setahun 12 x Rp   1.425.000 Rp 28.704.000

PTKP (K/2)

untukWP sendiri Rp   13.200.000

Tambahan untuk kawin Rp     1.200.000

Tambahan untuk 2 orang anak Rp     2.400.000 (+)

Total PTKP Rp 16.800.000 (-)



Penghasilan kena pajak setahun Rp 11.904.000

PPh Pasal 21 setahun: 

5% x Rp 11.904.000= Rp     595.200.00   

PPh Pasal 21 sebulan: 

Rp 595.200: 12  =       Rp       49.600.00

9. Atas Penghasilan Pegawai yang Kewajiban Pajak Subjektifnya sebagai 

Subjek  Pajak  Dalam  Negeri  Sudah  Ada  Sejak  Awal  Tahun  Takwim 

Tetapi Baru Bekerja pada Pertengahan Tahun

Angga  bekerja  pada  PT  Kiranti  sebagai  pegawai  tetap  sejak  1  September 

2005, status kawin dan belum mempunyai anak.  Gaji sebulan Rp 4.000.000, 

iuran pensiun dibayar sendiri Rp 25.000

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji satu bulan Rp    4.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan 5% x Rp 4.000.000 Rp        108.000

Iuran pensiun Rp          25.000 (+)

Total Pengurang Rp      133.000 (-)

Penghasilan Neto sebulan Rp    3.867.000 

Penghasilan Neto setahun 4 x Rp   3.867.000 Rp  15.468.000

PTKP (K/2)

Untuk WP sendiri Rp   13.200.000

Tambahan untuk kawin Rp     1.200.000 (+)

Total PYKP Rp   14.400.000 (-)

Penghasilan kena pajak setahun Rp     1.068.000

PPh Pasal 21 setahun: 

5% x Rp 1.068.000 = Rp 53.400   

PPh Pasal 21 sebulan: 

Rp 53.400: 12  =        Rp 13.350.00



10. Atas Pegawai Tetap yang Dibayar dengan Gaji Mingguan

Josua pegawai pada PT Pepsi memiliki  gaji mingguan sebesar Rp 400.000, 

Josua  berstatus  kawin  dengan  satu  anak.  PT  Pepsi  mengikuti  program 

Jamsostek,  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Jaminan  Kematian  dan  Jaminan 

Pemeliharaan  Kesehatan   dibayar  pemberi  kerja  dengan  jumlah  masing-

masing Rp 15.000;    Rp 10.000; dan Rp 50.000 sebulan dan juga membayar 

iuran THT tiap-tiap bulan sebesar Rp 9.000; Josua membayar iuran pensiun 

sebesar  Rp 10.000 dan THT sebesar Rp 15.000 

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji satu bulan (4 x Rp  400.000) Rp    1.200.000

Jaminan kecelakaan kerja Rp         15.000

Jaminan kematian Rp         10.000

Jaminan pemeliharaan kesehatan Rp         50.000 (+)

Penghasilan bruto Rp    1.275.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan 5% x Rp 1.275.000 Rp        63.750

- Iuran pensiun Rp 10.000

- Iuran THT Rp        15.000 (+)

Total Pengurang Rp          88.750 (-)

Penghasilan neto sebulan Rp     1.186.250

Penghasilan neto setahun(12 x Rp  611.450) Rp   14.235.000

PTKP (K/1)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000

Total PTKP Rp    13.200.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp      1.035.000

PPh Pasal 21 setahun:

5% x Rp 1.035.000 = Rp 51.750

PPh pasal 21 terutang sebulan:

Rp 51.750 : 12 = Rp  4.312

PPh Pasal 21 seminggu: 

Rp 4.312: 4 =  Rp 1.078



Catatan:

Dalam hal  pegawai  menerima  gaji  per  hari  dihitung secara  bulanan,  maka 

untuk menghitung PPh pasal 21-nya dicari terlebih dahulu gaji sebulan dengan 

cara mengalikan gaji sehari dengan 26 hari kerja.

11. Pegawai yang Dipindahtugaskan dalam Tahun Berjalan

Cindi  pegawai  PT Industri  Jakarta  sejak  1  Juni  2005 dipindahtugaskan  ke 

kantor  cabang di Medan. Gaji  Rp 1.500.000, iuran pensiun dibayar  sendiri 

Rp 15.000, status tidak kawin dan tidak ada tanggungan.

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji dari Januari s/d Mei 2006 Rp    7.500.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan 5% x Rp 7.500.000 Rp    375.000

- Iuran pensiun 5 x Rp 15.000 Rp             75.000   

(+)

Total pengurangan Rp        450.000 (-)

Penghasilan neto 5 bulan Rp     7.050.000

Penghasilan neto disetahun(12/5 x Rp  7.050.000) Rp   16.920.000       

PTKP (K/0)

Wajib pajak sendiri Rp   13.200.000 (-)

Penghasilan Pajak Disetahunkan Rp     3.720.000

PPh Pasal 21 Terutang disetahun:

5% x Rp 3.720.000= Rp 186.000.00

PPh pasal 21 Terutang sebulan:

Rp 186.000: 12 = Rp 15.500.00

PPh Pasal 21 untuk Januaris/d Mei 2001: 

5/12 x  Rp 186.000 Rp        77.500

PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januaris/d Mei 2001:

5 x Rp 15.500 Rp        77.500 (-)

           Nihil



Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Kantor cabang Medan:

Gaji dari Juni s/d Desember 2005 Rp 10.500.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan 5% x Rp 10.500.000 Rp    525.000

- Iuran pensiun 7 x Rp 15.000 Rp    105.000 (+)

Total pengurangan Rp       630.000 (-)

Penghasilan neto 7 bulan Rp    9.870.000

Penghasilan neto di Jakarta 5 bulan Rp    7.050.000 

Penghasilan neto setahun Rp  16.920.000

PTKP (K/0)

Wajib pajak sendiri Rp  13.200.000(-)

Penghasilan Pajak Disetahunkan Rp    3.720.000

PPh Pasal 21 Terutang satu tahun:

5% x Rp 3.720.000 = Rp      186.000

PPh pasal 21 Terutang sebulan:

Rp 186.000: 12 =    Rp 15.500.00

PPh Pasal 21 untuk terutang di Jakarta sesuai dengan

Bukti pemotongan (formulir1721-A1): 

5/12 x  Rp 186.000 = Rp  77.500

PPh Pasal 21 yang telah dipotong untuk masa

Juni s/d Desember 2005:

7 x Rp 15.500  = Rp 108.500 Rp     186.000 (-)

Nihil

12. Terhadap  Penghasilan  Pegawai  yang  Pindah  Kerja  dalam  Tahun 

Berjalan

Adi yang berstatus belum kawin adalah pegawai pada PT Subang. Sejak 1 

Juni 2006 pindah PT Kuningan . Gaji adi pada waktu bekerja pada PT Subang 

sebesar Rp 3.000.000 dan naik menjadi Rp 3.500.000 sejak bekerja pada PT 

Kuningan.  Pada  kedua  perusahaan  tersebut  Adi  membayar  iuran  pensiun 

sebulan sejumlah Rp 25.000



Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
PT Subang di Jabar

Gaji dari Januari s/d Mei 2005 Rp 15.000.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan 5% x Rp 108.000 Rp       540.000

- Iuran pensiun 5 x Rp 25.000 Rp            125.000 (+)  

Total pengurangan Rp     665.000 (-)

Penghasilan neto 5 bulan Rp 14.335.000

PTKP (K/0)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000 (-)

Penghasilan kena Pajak selama 5 bulan Rp   1.135.000

PPh Pasal 21 untuk Januaris/d Mei 2001: 

5 x  Rp 1.135.000 Rp        56.750

PPh Pasal 21 yang telah dipotong Januaris/d Mei 2005:

5 x Rp 20.000 Rp    2.012.100 (-)

Rp    1.955.350  

Catatan:

Kelebihan potongan PPh Pasal 21 sebesar Rp 43.750 dikembalikan kepada 

yang bersangkutan pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21.

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
PT Kuningan:

Gaji dari Juni s/d Desember 2001 Rp 24.500.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan 5% x Rp 24.500.000 Rp    756.000

- Iuran pensiun 7 x Rp 15.000 Rp    105.000 (+)

Total pengurangan Rp     861.000 (-)

Penghasilan neto di PT Kuningan Rp 24.639.000

Penghasilan neto di PT Subang Rp14.335.000(+) 

Penghasilan neto setahun Rp  37.974.000

PTKP (K/0)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000 (-)

Penghasilan Pajak Disetahunkan Rp 24.774.000



PPh Pasal 21 Terutang satu tahun:

5% x Rp 24.774.000 = Rp 1.238.700

PPh pasal 21 Terutang di PT Subang yang sudah dipotong Rp 56.750 dengan 

bukti pemotongan formulir 1721-A1 dari PT Subang.

PPh Pasal 21 yang telah dipotong untuk masa
Juni s/d Desember 2005:

12 x Rp 3.500.000 Rp 42.000.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan 5% x Rp 42.000.000 Rp  1.296.000

- Iuran pensiun Rp     300.000 (+)

Total pengurangan Rp   1.596.000 (-)

Penghasilan neto Rp 40.404.000

PTKP (K/0)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000(-)

Penghasilan Pajak Disetahunkan Rp 27.204.000

PPh Pasal 21 Terutang satu tahun:

   5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000

10% x Rp   2.204.000 = Rp    220.400 (+)  

Total Pph pasal 21 terhutang satu tahun      Rp 1.470.400 

PPh Pasal 21 Juni s/d Desember 2005: 

7/12 x  Rp 1.470.400 Rp     857.733 

PPh Pasal 21 yang telah dipotong seluruhnya untuk

Tahun 2005 adalah: 

Rp 56.750 + Rp 857.733 Rp      914.483

PPh Pasal 21 Terutang tahun 2001 Rp   1.238.700 (-) 

PPh 21 Kurang Potong Rp       43.750

Pengisian bukti pemotongan (Formulir 1721-A1) oleh PT Kuningan

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
PT Kuningan:

Gaji dari Juni s/d Desember 2005 Rp 24.500.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan 5% x Rp 28.000.000 Rp    756.000

- Iuran pensiun 7 x Rp 25.000 Rp    175.000 (+)



Total pengurangan Rp       931.000 (-)

Penghasilan neto 7 bulan Rp  23.569.000

Penghasilan neto di PT Subang  Rp  23.569.000

Penghasilan neto di PT Kuningan Rp  24.639.000 (+)

Penghasilan neto setahun Rp  48.208.000

PTKP (K/0)

Wajib pajak sendiri Rp  13.200.000 (-)

Penghasilan Pajak Disetahunkan Rp  35.008.000

PPh Pasal 21 Terutang satu tahun:

   5% x Rp 25.000.000 = Rp  1.250.000

10% x Rp 10.008.000 = Rp  1.000.800 (+)

Total PPh pasal 21 terhutang Rp     3.250.800

a) di PT Subang (Januaris/d Mei) Rp     56.750

b) di pt Kuningan Rp 1.238.700 (+)

Total Rp    1.295.450 (-)

PPh Pasal 21 yang masih harus di bayar Rp    1.955.350:

Catatan:

Kekurangan potongan PPh pasal 21 sebesar Rp 84.000 diperhitungkan dengan 

gaji  pada  bulan  dilakukannya  perhitungan  PPh  Pasal  21  tahunan  saat 

pemberian bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721-A1) oleh PT Jakarta 

Post.

13. Atas Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala (Bulanan)

Perhitungan  PPh  Pasal  21  tahun  pertama  dibayarkan  dalam  bentuk  uang 

pensiun secara bulanan.

Henri berstatus kawin dengan 2 orang anak, pegawai PT Jaya. Pada tanggal 11 

Juli  2006  berhenti  bekerja  karena  pensiun.  Penghasilan  Henri  berupa  gaji 

setiap bulan  adalah Rp 5.000.000. dia juga membayar iuran pensiun ke dana 

pensiun  yang  pendiriannya  telah  di  sahkan  Mentri  keuangan  setiap  bulan 

Rp 250.000.



Perhitungan PPh Pasal 21
Yang terutang oleh PT Jaya saat Henri berhenti bekerja:

Gaji (Januari s/d Juni 2005) Rp 30.000.000

Pengurangan

Biaya jabatan 5% x Rp 30.000.000

Maksimum diperkenankan

6 bulan x Rp 108.000 Rp       648.000

Iuran pensiun 6 bulan x Rp 250.000 Rp    1.500.000(+)

Total pengurangan Rp    2.148.000 (-)

Penghasilan neto 6 bulan Rp  27.852.000

PTKP (K/2)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000.

Tambahan WP Kawin Rp   1.200.000

Tambahan 2 anak Rp   2.400.000 (+)

Total PTKP Rp  16.800.000 (-)

Penghasilan kena pajak selama 6 bulan Rp  11.052.000

PPh Pasal 21 Terutang selama 6 bulan

 5% x Rp 11.052.000 = Rp      552.600

Misal PPh Pasal 21 yang telah dipotong (Jan-Juni 2001) Rp       725.100 (-)

PPh Pasal 21 lebih potong Rp       172.500

(Kelebihan pemotongan tersebut dikembalikan oleh PT Jaya kepada Henri bersamaan 

dengan saat pemberian Bukti Pemotong PPH Pasal 21)

Pada bulan Juli 2006 Henri Mulai menerima pensiun yang dibayarkan secara 

bulanan sebesar Rp 3.000.000 dari dana Pensiun Bakti Husada adalah:
Penghasilan dari Pensiun sebulan  Rp  3.000.000

Pengurangan:

Biaya Pensiun  5% x Rp 3.000.000

(maksimum diperkenankan sebulan Rp 36.000) Rp       36.000(-)

Penghasilan neto sebulan Rp  2.964.000

Penghasilan neto Juni s/d Desember

6 bulan x Rp 2.964.000 Rp 17.784.000        

penghasilan neto sebelum dari PT Jaya Rp   2.148.000 (-)

Penghasilan neto 6 bulan Rp 27.852.000



Jumlah penghasilan neto tahun 2001 Rp 45.636.000

PTKP (K/0)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000

Tambahan WP Kawin Rp   1.200.000

Tambahan 2 anak Rp   2.400.000 (+)

Total PTKP Rp 16.800.000 (-)

Penghasilan kena pajak Rp 28.836.000

PPh Pasal 21 Terutang 

   5% x Rp   25.000.000 = Rp  1.250.000

10% x Rp    3.836.000 = Rp     383.600 (+) Rp   1.633.600

PPh Pasal 21 terutang sesuai dengan

Bukti potongan dari PT Jaya Rp      725.100 (-)

PPh Pasal 21 terutang pada Dana Pensiun

Selama 6 bulan adalah Rp     908.500

Pensiun yang harus dipotong dari pensiun

Bulanan Rp. 908.500 : 6 bulan adalah Rp    151.417

Perhitungan PPh Pasal 21 atas pembayaran uang pensiun secara bulanana pada 

tahun ke dua dan seterusnya:

Pensiun sebulan   Rp  3.000.000

Pengurangan:

Biaya Pensiun  5% x Rp 3.000.000

(maksimum diperkenankan sebulan Rp 36.000) Rp       36.000 (-)

Penghasilan neto sebulan Rp   2.964.000

Penghasilan neto setahun (12 bulan x Rp 2.964.000) Rp 35.568.000

PTKP (K/0)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000.

Tambahan WP Kawin Rp   1.200.000

Tambahan 2 anak Rp   2.400.000 (+)

Total PTKP Rp 16.800.000(-)

Penghasilan kena pajak Rp  18.768.000

PPh Pasal 21 Terutang 

  5% x Rp  18.768.000 = Rp  938.400

PPh Pasal 21 sebulan:

Rp 938.400 : 12 =  Rp    78.200



14. Atas  Penghasilan  Pegawai,  yang  mana Pegawai  Berhenti  Bekerja  dan 

Meninggalkan Indonesia untuk Selama-lamanya atau Berhenti Menjadi 

Pegawai Karena Meninggal Dunia (Penghasilan Neto disetahunkan)

Jovita,  akuntan  PT  Harlie  status  janda  anak  1yang  menerima  gaji 

Rp  5.000.000  per  bulan.  Pada  tanggal  31  Jovita  mengajukan  permohonan 

berhenti  karena  akan  menikah  dan  tinggal  menetap  dengan  suaminya  di 

Australia selama-lamanya atau menjadi WNA 

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Gaji sebulan Rp  5.000.000

Penghasilan bruto selama 7 bulan Rp 35.000.000

Pengurangan:

- Biaya jabatan 5% x Rp 35.000.000 Rp      756.000 (-)

Penghasilan bruto selama 7 bulan Rp 34.244.000

12/7 x Rp. 34.244.000 Rp 57.704.000

PTKP (K/1)

Wajib pajak sendiri Rp 13.200.000

Tambahan 1 anak Rp   1.200.000       (+)  

Total PTKP Rp 14.400.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 43.304.000

PPh Pasal 21 terhutang disetahunkan

     5% x Rp 25.000.000 Rp   1.250.000

   10% x Rp 18.304.000 Rp   1.830.400 +

Rp   3.080.400

   PPh pasal 21 terhutang selama 7 bulan

7/12 x Rp 3.080.400  = Rp   1.796.900

15. Atas Penghasilan Pegawai yang Kewajiban Pajak Subjektifnya sebagai 

Subjek  Pajak  Dalam  Negeri  Baru  Dimulai  Setelah  Permulaan  Tahun 

Pajak  atau  Berakhir  dalam  Tahun  Pajak  (Penghasilan  Neto 

disetahunkan)

Park Jun Yong (K/3) mulai bekerja 1 September 2006 s.d 31 Desember 2006. 

Selama tahun 2006 menerima gaji per bulan Rp 6.000.000.



Perhitungan PPh Pasal 12 adalah:
Gaji 4 bulan Rp  24.000.000

Pengurangan 

Biaya Jabatan 5% x Rp 24.000.000

Mencapai maksimum Rp 108.000 x 4 bulan Rp       432.000 (-)

Penghasilan Neto selama 4 bulan Rp   23.568.000

Penghasilan Neto disetahunkan

12/4 x Rp 23.568.000 Rp   70.704.000 

PTKP (K/3) Rp   18.000.000 (-)

PKP disetahunkan Rp   52.704.000

PPh pasal 21 terhutang disetahubkan adalah:

   5% x Rp 25.000.000 Rp   1.250.000

 10% x Rp 25.000.000 Rp   2.500.000

 15% x Rp   2.704.000 Rp      405.600 (+)

Total PPh pasal 21 Terhutang Rp   4.155.600

PPh pasal 21 terhutang selama 4 bulan 

4/12 x Rp 4.155.600 Rp   1.385.200

16. Atas Penghasilan Pegawai Harian, Penerima Upah Satuan, dan Penerima 

Upah Borongan Bukan Pegawai Tetap

Upah Harian

Iwan  (tidak  menikah)  pada  bulan  Maret  2006  bekerja  pada  perusahaan 

PT Cedion, menerima upah sebesar Rp. 30.000

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:
Upah sehari Rp 30.000

Upah sehari di atas Rp 24.000 Kena Pajak

Rp 30.000 – Rp 24.000 Rp   6.000

PPh pasal 21 upah harian

5% x (Rp 30.000 – Rp 24.000) Rp      300

Pada  hari  kesembilan  dalam bulan  takwim yang  bersangkutan,  Iwan  telah 

menerima  penghasilan  sebesar  Rp  270.000,  sehingga  telah  melebihi 

Rp  240.000.  Denagn  demikian  PPh  pasal  21  atas  penghasilan  Iwan,  pada 

bulan Maret dihitung sebagai berikut:



Upah 9 hari kerja Rp 270.000

PTKP 9 hari kerja

9 x (Rp 13.200.000/360) Rp 330.000 (-)

Upah harian terhutang pajak 9 hari kerja Rp  198.000

PPh pasal 21, 5% x Rp 198.000 terhutang 9 hari Rp      9.500

PPh pasal 21 terhutang 9 hari Rp      9.900

PPh pasal 21 yang telah dipotong (Rp. 300 x 8 hari) Rp      2.400 (+)

PPh pasal 21 upah harian kurang dipotong pada

Hari kesembilan Rp     7.500

Jumlah sebesar Rp 300 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp 30.000, 

sehingga upah yang diterima Iwan pada hari kesembilan adalah Rp 30.000 – 

Rp 7.500 = Rp 22.500. Pada hari ke-10 dan seterusnya dalam bulan takwim 

yang bersangkutan, jumlah PPh pasal 21 perhari yang dipotong adalah:

Upah sehari Rp   30.000

PTKP (Rp 13.200.000/360) x 1 hari kerja Rp     8.000 (-)

Upah harian kena pajak adalah Rp   22.000

Ph pasal 21 yang terhutang adalah 5% x Rp 22.000 Rp    1.100

Khusus perhitungan PPh pasal 21 atas upah minimum regional (UMR) adalah:

Misal upah yang diterima sama dengan upah minimum regional (UMR):

Iwan  telah  menerima  penghasilan  sebesar  Rp  286.000  sama  dengan  upah 

UMR di Bandung, sehingga telah melebihi Rp 240.000, dengan demikian PPh 

pasal 21 atas penghasilan Iwan pada bulan Maret dihitung sebagai berikut:

Upah 5 hari kerja (sama dengan UMR) Rp   286.000

PTKP

5 x (Rp 13.200.000/360) Rp     40.000 (-) 

Upah Kena Pajak Rp   246.000

PPh pasal 21 Terhutang (ditanggung Pemerintah) Rp     12.300



Seandainya Iwan, telah menerima penghasilan sebesar Rp 300.000 melebihi 

upah UMR.

Perhitungan PPh pasal 21 terhutang adalah:

Upah 5 hari kerja (lebih dari UMR) Rp  300.000

PTKP

5 x (Rp 13.200.000/360) Rp    40.000 (-) 

Upah Kena Pajak Rp  260.000

PPh pasal 21 terhutang Rp    13.000

PPh  pasal  21  yang  terhutang  sebesar  Rp  13.000  tersebut  harus  dipotong, 

disetor, dan dilaporkan oleh pemberi kerja.

Upah Satuan

Anton adalah seorang karyawanyang bekerja sebagai perakit TV pada suatu 

perusahaan elektronika,  dia tidak menikah.  Upah yang dibayar  berdasarkan 

atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu sebesar Rp 25.000 per buah 

TV  dan  dibayarkan  tiap  minggu.  Dalam  waktu  1  minggu  (6  hari  kerja) 

dihasilkan sebanyak 12 buah TV dengan upah Rp 300.000.

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:

Upah sehari adalah Rp 300.000 : 6 hari kerja = Rp 50.000

Upah di atas Rp 24.000 kena pajak:

Rp 50.000 – Rp 24.000 = Rp 26.000

Upah seminggu kena pajak (6 x Rp 26.000) = Rp 156.000

PPh pasal 21 upah satuan: 5% x Rp 156.000 = Rp 7.800

Upah Borongan 

Branden mengerjakan dekorasi sebuah rumah dngan upah borongan sebesar 

Rp 250.000, pekerjaan diselesaikan selama 2 hari.

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:

Upah borongan sehari (Rp 250.000 : 2 hari kerja) Rp 125.000

Upah di atas Rp 24.000 kena pajak:

Rp 125.000 – Rp 24.000 Rp 101.000

Upah Borongan Kena Pajak (2 x Rp 101.000) Rp 202.000

PPh pasal 21 upah borongan : 5% x Rp 202.000 Rp   10.100



Upah harian, upah satuan, upah borongan, honorarium yang diterima tenaga 

harian lepas tapi dibayarkan secara bulanan

Betran  bekerja  pada  perusahaan  tenun  dengan  dasar  upah  harian  yang 

dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2006 Betran hanya bekerja 20 hari 

kerja  dan  upah  sehari  adalah  Rp  25.000,  Betran  menikah  tetapi  belum 

mempuyai anak.

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:

Upah bulan Januari 2006 

20 hari kerja x Rp 25.000 = Rp 500.000

Penghasilan neto disetahunkan  12 x Rp 500.000 Rp  6.000.000

PTKP (K/0) Rp 14.400.000

PKP disetahunkan Rp   1.680.000

PPh pasal 21 disetahunkan adalah sebesar

5% x Rp 1.680.000 Rp        84.000

PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar

Rp 84.000 : 12 Rp          7.000

17. Atas Honorarium Komisaris yang Bukan Pegawai Tetap (Tarif pasal 17 

UU PPh Tahun 2000 x Penghasilan Bruto)

Handy adalah seorang komisaris PT Sejahtera, bukan pegawai tetap. Dalam 

bulan Desember 2006 menerima honorarium sebesar Rp 60.000.000.

PPh pasal 21 terhutang adalah:

   5% x Rp 25.000.000 Rp 1.250.000

 10% x Rp 25.000.000 Rp 2.500.000

 15% x Rp 10.000.000 Rp 1.500.000 (+) 

PPh pasal 21 yang harus dipotong Rp 5.250.000

18. Atas  Honorarium  Tenaga  Ahli  (Pengacara,  Akuntan,  Arsitek,  Dokter, 

Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris)

Doris adalah seorang arsitek, pada bulan maret 2006 menerima honotarium 

sebesar Rp 30.000.000 dari PT Berkah sebagai imbalan pemberi jasa tehnik 

yang dilakukannya.



Penghasilan neto (50% x Penghasilan Bruto) Rp 15.000.000

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang:

15 x Penghasilan neto (15% x Rp 15.000.000) Rp  2.250.000

Atau

7.5% x Penghasilan Bruto (7.5 x Rp 30.000.000) Rp  2.250.000

19. Atas  Komisi  yang Dibayarkan Kepada Penjaja Barang Dagangan dan 

Petugas  Dinas  Luar  Asuransi  (Tarif  Pasal  17  UU PPh Tahun 2000  x 

Penghasilan Bruto)

Agus adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan pegawai tetap 

dari  PT Asuransi,  dalam bulan  Januari  2006 menerima  komisi  sebesar  Rp 

1.500.000

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang:

5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.000.00

20. Atas Komisi yang Dibayarkan Kepada Agen Wajib Pajak Perseorangan 

(tarif pasal 17 UU PPh Tahun 2000 x Penghasilan Bruto)

Warto,  pemilik  Toko  Laris  merupakan  agen  tunggal  dari  hasil  produksi 

PT  Sukamaju.  Dalam  bulan  Februari  2006  menerima  komisi  sebesar 

Rp 40.000.000

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang:

  5% x Rp 25.000.000  = Rp 1.200.000

10% x Rp 15.000.000  = Rp 1.500.000 (+)

Rp 2.750.000

21. Atas  Penghasilan  Sehubungan  dengan  Kegiatan  Multilevel  Marketing 

(tarif pasal 17 UU PPh Tahun 2000 x Penghasilan Bruto)

Neti  adalah  seorang  ibu  rumah  tanggayang  mempunyai  penghasilan  dari 

kegiatan MLM dari produk yang dikeluarkan oleh Avon. Pada bulan Maret 

2006 ia memperoleh penghasilan sebesar Rp 4.000.000



Perhitungan PPh Pasal 21 terutang:

Penghasilan yang diterima Rp 4.000.000

PTKP TK/0 .Rp 13.200.000 : 12 Rp 1.100.000 (-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 2.900.000

PPh Pasal 21 Terutang Maret

5% x Rp 2.900.000 Rp     145.000

22. Atas  Pembayaran Bonus,  Jasa  Produksi,  Tantiem,  Gratifikasi,  kepada 

Mantan  Pegawai  (tarif  pasal  17  UU  PPh  Tahun  2000  x  Penghasilan 

Bruto)

Doni bekerja pada PT RADP. Pada tanggal 1 Januari 2006 Doni menerima 

jasa produksi tahun 2000 dari PT RADP sebesar Rp 30.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 terutang:

  5% x Rp 25.000.000  = Rp 1.200.000

10% x Rp   5.000.000  = Rp    500.000 (+)

Rp 1.750.000

23. Atas Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua 

Atau  Tabungan  Hari  Tua  yang  Dibayar  Sekaligus  oleh  Badan 

Penyelenggara  Pensiun  atau  Badan  Penyelenggara  Jamsostek  yang 

Dipotong Pajak Penghasilan yang Bersifat Final

- Firman telah bekerja pada PT Sukamaju selama 5 tahun. Pada bulan Juni 

2006  ia  berhenti  karena  pengurangan  pegawai  dan  menerima  uang 

pesangon sebesar Rp 20.000.000

PPh Pasal 21 atas uang pesangon tidak terutang pajak.

- Hendi kariawan PT Dwipura. Pada bulan Agustus 2006 diberhentikan dari 

perusahaan karena perusahaan menerima kesulitan keuangan. Ia menerima 

uang pesangon sebesar. Rp 26.000.000

Penghasilan Bruto Rp 26.000.000

Dikecualikan dari Pemotongan Rp 25.000.000(-)

Penghasilan Kena Pajak Rp   1.000.000

PPh Pasal 21 Terutang 5% X Rp 1.000.000 = Rp 50.000 dan Bersifat Final



- Diki  pada  tanggal  1  Oktober  2006  telah  memasuki  usia  pensiun.  Diki 

menerima  tebusan  pensiun  dari  dana  pensiun  BNI  46  sebesar  Rp 

15.000.000

PPh Pasal 21 atas uang tebusan pensiun adalah tidak terutang pajak.

- Ghani  yang  memasuki  usia  pensiun  menerima  THT  pada  tanggal  1 

November 2005 sebesar Rp 85.000.000.

Penghasilan Bruto Rp 85.000.000

Dikecualikan dari Pemotongan Rp 25.000.000(-)

Penghasilan Kena Pajak Rp 60.000.000

PPh Pasal 21 Terutang:

  5% x Rp 25.000.000 Rp   1.250.000

10% x Rp 35.000.000 Rp   3.500.000

Rp   4.750.000 dan bersifat final

24. Atas  Penghasilan  Pegawai  dengan  Status  WP  Luar  Negeri  yang 

Memperoleh Gaji Sebagian atau Seluruhnya dalam Mata Uang Asing

Motaro adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang badi 183 hari. 

Ststus menikah dan mempunyai 2 orang anak. Didin memperoleh gaji bulan 

Maret 2006 sebesar US$ 2.500 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp 10.000 

untuk US$ 1, berdasarkan keputusan Mentri Keuangan RI.

Perhitungan PPh Pasal 26:

Penghasilan bruto berupa gaji sebulan  Kena Pajak adalah:

US$ 2.500 x Rp 10.000 = Rp 25.000.000

PPh Pasal 26 terutang adalah:

20% x Rp 25.000.000 = Rp 5.000.000bersifat final

25. Atas Penghasilan Bruto berupa Honorarium dan Imbalan lain dengan 

Nama  apa  pun  yang  diterima  oleh  Pejabat  Negara,  PNS,  Anggota 

TNI/Polri

- Dr.  Ginardi  menerima  honorarium dari  Departemen  Kesehatan  sebesar 

Rp 5.000.000 sumber dananya dari APBN.



PPh Pasal 21 atas honorarium adalah:

15% x Rp 5.000.000 = Rp 750.000, bersifat final

- Dr.  Ginardi  menerima  honorarium  dari  Rumah  Sakit  Tirta  dipa  Besar 

sebesar Rp10.000.000.

PPh Pasal 21 atas honorarium adalah:

15% x 50% x Rp 10.000.000 = Rp 750.000

- Dr. Ginardi menerima honorarium dari SCTV Rp.30.000.000.

PPh Pasal 21 atas honorarium adalah:

  5% x Rp 25.000.000 = Rp 1.250.000

10% x Rp   5.300.000 = Rp    500.000(+)

PPh Pasal 21 terutang     Rp 1.750.000

- Ardi  golongan  II/d  menerima  honorarium  dari  Departemen  Kesehatan 

sebesar Rp500.000

PPh Pasal 21 tidak termasuk tertunjangan pajak.

26. Atas Tarif Pasal 17 PPh tahun 2000 Dikalikan dengan Penghasilan Bruto

- Drs Holil  adalah seorang penceramah yang memberikan suatu ceramah 

pada  suatu  lokakarya  sehari  yang  diselenggarakan  oleh  suatu  yayasan, 

honorarium yang dibayarkan kepadanya adalah sebesar Rp 2.500.000.

PPh Pasal 21 terutang: 5% x Rp 2.500.000 = Rp 125.000

- Pelukis  menerima  fee  sebesar  Rp  50.000.000,  PPh  Pasal  21  terutang 

adalah:

  5% x Rp 25.000.000 =  Rp 1.250.000

10% x Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000(+)

PPh Pasal 21 yang terutang Rp 3.750.000

27. Atas Pengambilan Dana Pensiun oleh Peserta Pensiun yang Dibayarkan 

oleh Penyelenggara Program Pensiun

Munawar  adalah  pegawai  PT  Abadi  yang  menerima  gaji  Rp  2.000.000 

sebulan.  PT  Abadi  mengikuti  program  pensiun  untuk  para  pegawainya. 

PT Abadi membayar  iuran pensiun untuk Munawar sebesar Rp 100.000 ke 



Dana  Pensiun  Bahagia,  yang  pendirian  keuangannya  telah  disahkan  oleh 

Menteri Keuangan.  Munawar membayar iuran serupa ke dana pensiun yang 

sama sebesar  Rp 50.000 sebulan.  Bulan April  2005 Munawar memerlukan 

biaya untuk memperbaiki rumahnya maka ia mengambil iuran dana pensiun 

yang telah dibayar sendiri sebesar Rp 20.000.000. kemudian pada bulan Juni 

2001,  ia  menarik  lagi  dana  sebesar  Rp  15.000.000  untuk  biaya  sekolah 

anaknya. Kemudian bulan oktober 2001 untuk keperluan lainnya ia menarik 

lagi dana sebesar Rp 250.000.000.

PPh Pasal 21 terutang adalah:     

a. Atas penarikan dana sebesar Rp 20.000.000

5% x Rp 20.000.000 Rp 1.000.000

b. Atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000

5% x Rp 5.000.000 Rp    250.000

10%x Rp 10.000.000 Rp 1.000.000

c. Atas penarikan dana sebesar Rp 15.000.000

10%x Rp 15.000.000 Rp 1.500.000

155 x Rp 10.000.000 Rp 1.500.000(+)

Jumlah PPh Pasal 21 seluruh penarikan dana Rp 5.250.000

2.10 Perlakuan Akuntansi untuk Tunjangan Pajak Penghasilan Karyawan 

dan Pajak Penghasilan Perusahaan 

2.10.1 Perlakuan Akuntansi untuk Tunjangan Pajak Penghasilan

Tunjangan pajak penghasilan merupakan suatu bentuk beban perusahaan 

yang  besarnya  terkait  dengan jumlah  penghasilan  pegawai  yang  bersangkutan. 

Beban  ini  dikeluarkan  sehubungan  dengan  pemenuhan  kewajiban  perusahaan 

dalam memberikan  sejumlah uang kepada karyawan sebagai  tunjangan apabila 

perusahaan  menganut  salah  satu  perlakuan  PPh  Pasal  21,  yaitu  Diberikan 

Tunjangan Pajak kepada Karyawan.

Sebagai salah satu bentuk akun beban dalam laporan laba rugi, biasanya 

perusahaan menyediakan aklun tersendiri dengan berbagai nama kkun bervariasi, 

misalnya  akun  “Beban  Tunjangan  Pajak”,  “Beban  Pajak  Karyawan”  dan 



sebagainya. Tetapi, bukan tidak mungkin, beberapa perusahaan menggabungkan 

akun  beban  tunjangan  pajak  dengan  Akun  Beban  Gaji  Karyawan,  misalnya 

dengan nama akun “Beban Gaji dan Tunjangan”. Pada dasarnya hal tersebut sah-

sah  saja,  mengingat  beban  tunjangan  karyawan  terkait  dengan  gaji  karyawan, 

namun akan lebih baik perusahaan memisahkan akun Beban Gaji dengan Beban 

Tunjangan  Pajak.  Dengan  dibuat  akun  yang  terpisah,  penggunaan  laporan 

keuangan  akan  lebih  mudah  mengetahui  besarnya,  misalnya  “Gaji  Karyawan” 

saja, atau “Tunjangan Pajak” saja,  terutama apabila Tunjangan yang dimaksud 

dalam laporan  laba  rugi  terdiri  atas  tunjangan-tunjangan  lain  selain  tunjangan 

pajak.

Tunjangan pajak diberikan dalam bentuk uang tunai, maka jurnalnya akan 

muncul sebagai berikut:

Beban Tunjangan Pajak xxx

Kas xxx

Misalnya,  pada tahun 2001 PT X memberikan tunjangan pajak kepada seluruh 

pegawai  tetapnya  denan  jumlah  keseluruhan  Rp.  20.000.000.00.  maka  akun 

perusahaan tersebut akan menjurnal transaksi sebagai berikut:

Beban Tunjangan Pajak xxx

Kas xxx

2.10.2 Perlakuan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan Perusahaan 

Persyaratan Standard Akuntansi Keuangan No. 46 menyatakan:

“Pajak  Penghasilan  adalah  pajak  yang  dihitung  berdasarkan  peraturan 

perpajakan  dan  pajak  ini  dikenakan  atas  penghasilan  kena  pajak 

perusahaan” (par.07, hal 46.2)

“Penghasilan kena pajak atau laba fiscal  (taxable frpfit) atau rugi pajak 
(tax los) adalah laba atau rugi bersih selama satu periode yang dihitung 
berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi dasar perhitungan pajak 
penghasilan.” (par.07, hal.46.3)



Sebagaimana  dinyatakan  di  atas,  baik  akuntansi  maupun  perpajakan 

sendiri, memiliki kesamaan dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu didasarkan 

atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Pajak  penghasilan  perusahaan,  bagaimanapun  juga  merupakan  badan 

perusahaan  sebagai  unsur  perhitungan  dalam  laporan  laba  rugi  perusahaan, 

sebagaimana  yang  dikemukakan  dalam  Persyaratan  Standard  Akuntansi 

Keuangan No. 46, yaitu:

“Beban  pajak  (tax  expense) atau  penghasilan  pajak  (tax  income) 
merupakan  jumlah  pajak  agregat  pajak  kini  (curen  tax)  dan  pajak 
tangguhan  (deferred  tax) yang  diperhitungkan  dalam  perhitungan  laba 
atau rugi suatu periode.” (par. 07, hal.46.3)

“Beban  pajak  (pajak  penghasilan)  terdiri  dari  beban  pajak  kini 

(penghasilan  kini)  dan  beban  pajak  tangguhan  (pajak  penghasilan 

tangguhan).” (par.08, hal.46.4)

Contoh jurnalnya sebagai berikut:

Pajak penghasilan xxx

Hutang pajak penghasilan xxx

Hutang pajak penghasilan yang ditangguhkan xxx

“Pajak  kini  (current  tax)  adalah  jumlah  pajak  penghasilan  terutang 

payable) atas  penghasilan  kena  pajak  pada  suatu  periode.”  (par.07, 

hal. 46.3)

“Kewajiban pajak tangguhan (deferred tax liabilities) adalah jumlah pajak 

penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat 

adanya perbedaan temporer kena pajak.” (par.07, hal. 46.3)

“Aktiva  pajak  tangguhan  (deferred  taxassets) adalah  jumlah  pajak 
penghasilan  terpulihkan  (recovered) pada  periode  mendatang  sebagai 
akibat adanya:
a) Perbedaan temporer yang tidak boleh dikurangkan, dan
b) Sisa kompensasi kerugian.”  (par. 07, hal 46.3)



Pajak  penghasilan  diperoleh  dengan  mengalikan  laba  fiskal  setelah 

dikurangi  beban-beban  yang  diperkenankan  menurut  undang-undang  pajak 

dengan tarif  yang ditentukan dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku, 

sebagaimana yang tercantum dalam  Persyaratan  Standard Akuntansi  Keuangan 

No. 46, sebagai berikut:

“Kewajiban  (Aktiva) pajak  kini  untuk  periode  berjalan  dan  periode 
sebelumnya, diakui sebesar jumlah pajak terutang (restitusi pajak), yang 
dihitung dengan menggunakan tarif pajak (peraturan pajak) yang berlaku 
atau yang telah secara substantif  berlaku pada tanggal neraca.”  (par.29, 
hal.46.13)

Pajak penghasilan dibayarkan secara tunai ke Kantor Pajak tempat di mana 

perusahaan terdaftar. Jurnalnya adalah sebagai berikut:

Pajak penghasilan  xxx

Kas  xxx

Karena  besarnya  cukup signifikan  dibanding laba  sebelum pajak,  pajak 

penghasilan  sering  dilaporkan  dalam perhitungan  laba  rugi  sebagai  pengurang 

tersendiri,  sebagai  yang dikemukakan dalam  Persyaratan Standard Akuntansi  

Keuangan No. 46 seperti berikut ini:

“Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari 

aktivitas normal yang harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi” (par.

48, hal 46.18)

Sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

PT X

Laporan Laba-Rugi

Untuk Tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2001

Penjualan……………………………………………..Rp xxx

Beban-beban………………………………………….Rp xxx

Laba sebelum pajak penghasilan……………………..Rp xxx

Pajak penghasilan………………………………….(Rp xxx)

Laba bersih…………………………………………...Rp xxx



2.11 Pengurang Penghasilan Bruto

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dikenakan pajak berdasarkan basis neto 

(net  bases  of  taxation).  Untuk  mendapat  penghasilan  neto  sebagai  dasar 

pengenaan  pajak  penghasilan  bagi  WP  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap 

(BUT),  penghasilan brutonya  lebih dahulu dikurangi dengan beban yang dapat 

dikurangkan sebagai biaya.

Dalam membebankan biaya,  UU PPh menganut  konsep match and link 

(pertalian).  Maksudnya  adalah  beban  yang  dapat  dikurangkan  sebagai  biaya 

adalah  pengeluaran-pengeluaran  yang  ada  hubungannya  langsung  untuk 

mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. 

Beban  ini  sering  diasebut  dengan  pengurangan  penghasilan  bruto  (deductible  

expenses). Sedang pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai 

biaya  sering disebut sebagai  non deductible expenses.  Pengeluaran-pengeluaran 

yang  tidak  dapat  dibebankan  adalah  pengeluaran-pengeluaran  yang  sudah 

ditentukan menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan pajak.

2.11.1 Pengurangan yang Dapat Diperkenankan Bagi Wajib Pajak Dalam 

Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (Deductible Expenses)

Pengeluaran-pengeluaran  yang  tidak  ada  hubungannya  dengan  upaya 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, misalnya untuk keperluan 

pribadi  pemegang  saham,  bunga  atas  pinjaman  yang  dipergunakan  untuk 

keperluan pribadi peminjam, serta pembayaran premi asuransi untuk kepentingan 

pribadi, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Contoh-contoh  pengeluaran  yang  dapat  dibebankan  sebagai  biaya 

(deductible  expenses) yang  merupakan  pengeluaran  sehari-hari  (Gustian  & 

Irwansyah, 2001;31-34), antara lain:

1. Biaya untuk pembelian bahan;

2. Biaya  yang  berkenaan  dengan  perkenaan  atau  jasa  termasuk  upah,  gaji, 

honorarium, bonus,  gratifikasi,  dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk 

uang;

3. Biaya bunga, sewa, dan royalty;



4. Biaya  perjalanan,  yang  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  adalah  biaya 

perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan 

didukung oleh bukti-bukti yang sah;

5. Biaya pengolahan limbah

6. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah 

yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:

- Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba/rugi komersil.

- Telah  diserahkan  perkaranya  tersebut  kepada  pengadilan  negeri  atau 

Badan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara  (BUPLN)  atau  adanya 

perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang 

antara kreditur dengan debitur yang bersangkutan.

- Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.

- Wajib  Pajak  menyerahkan  daftar  piutang  yang  dapat  ditagih  kepada 

Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Dirjen Pajak.

7. Pembayaran premi asuransi untuk kepentingan pegawainya boleh dibebankan 

sebagai  biaya,  namun  bagi  pegawai  yang  bersangkutan  premi  tersebut 

merupakan penghasilan;

8. Pajak-pajak,  yang dapat  dibebankan untuk usaha  selain  PPh adalah  seperti 

PBB, Bea Materai, Pajak Bangunan I (PPI), Pajak Hotel dan Restoran;

9. Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar-benar 

untuk promosi bukan sumbangan;

10. Semua pengeluaran di atas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar. Bila 

pengeluaran  tersebut  melampaui  batas  kewajaran  karena  dipengaruhi 

hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut 

tidak dapat dibebankan sebagai biaya;

11. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak 

berwujud serta  pengeluaran  lain  yang mempunyai  masa  manfaat  lebih dari 

satu  tahun,  pembebanannya  dilakukan  melalui  penyusutan  dan  amortisasi. 

Pengeluaran  yang  menurut  sifatnya  merupakan  pembayaran  di  muka, 

misalnya untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat 

dilakukan melalui alokasi;



12. Iuran  kepada dana  pensiun yang pendiriannya  telah  disahkan oleh  Menteri 

Keuangan  boleh  dibebankan  sebagai  biaya  dan  oleh  karyawan  bukan 

merupakan penghasilan, sedangkan yang dibayar kepada dana pensiun yang 

pendirinya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai 

biaya;

13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan 

dalam  perusahaan  atau  yang  dimiliki  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan 

memelihara penghasilan;

Kerugian  karena  penjualan  atau  pengalihan  harta  yang  semula  tidak 

dimaksudkan untuk dijual atau dialihkan yang dimiliki atau digunakan dalam 

perusahaan  atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan  dapat  dikurangkan  dari  penghasilan  bruto.  Bila  harta  tersebut 

dimiliki dan tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

14. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing, dapat dibagi menjadi dua:

a. Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi kurs sehari-hari. 

Pembebanannya dilakukan berdasarkan system pembukuan Wajib Pajak, 

tetapi harus taat asas.

- Berdasarkan kurs tetap

Rugi selisih kurs diakui pada saat realisasi atas perkiraan mata uang 

asing tersebut.

- Berdasarkan kurs tengah BI atau kurs sebenarnya berlaku pada akhir 

tahun. 

Rugi selisih kurs diakui pada akhir tahun

b. Kerugian selisih kurs karena kebijakan pemerintah dibidang moneter.

Rugi  selisih  kurs  dibukukan  dalam perkiraan  sementara  di  neraca  dan 

pembebanannya bertahap berdasarkan realisasi mata uang asing tersebut.

15. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; 

yang  boleh  dibebankan  adalah  yang  dilakukan  di  Indonesia  dalam jumlah 

yang wajar untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan 

perusahaan;



16. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; yang boleh dibebankan adalah dalam 

rangka  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dengan  memperhatikan 

kewajaran  dan  kepentingan  perusahaan,  baik  yang  dilaksanakan  di  dalam 

perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Contoh pengeluaran yang merupakan biaya atau pengurangan penghasilan bruto:

Pembukuan PT Indocement merupakan adanya pengeluaran-pengeluaran 

perusahaan tersebut sebagai berikut:

Gaji direktur Rp  10.000.000.00

Gaji pegawai Rp  50.000.000.00

Rugi selisih kurs Rp  20.000.000.00

Sumbangan Rp  10.000.000.00

Pembelian beras untuk karyawan Rp  10.000.000.00

Rekreasi karyawan ke Carita Rp  10.000.000.00

Cadangan piutang tak tertagih Rp  15.000.000.00

Perbaikan rumah direktur Rp    5.000.000.00

Biaya pemasaran/advertensi Rp    5.000.000.00

Penyusutan harta tak bergerak Rp  10.000.000.00

Penyusutan kantor Rp  10.000.000.00

Angsuran bulanan PPh Pasal 25 Rp  10.000.000.00 (+)

Jumlah pengeluaran Rp165.000.000.00

Dari jumlah pengeluaran PT Indocement di atas, pengeluaran-pengeluaran biaya 

menurut pasal 6 UU PPh tahun 2000 adalah:

Gaji direktur Rp   10.000.000.00

Gaji pegawai Rp   50.000.000.00

Rugi selisih kurs Rp   20.000.000.00

Biaya pemasaran/advertensi Rp     5.000.000.00

Penyusutan harta tak bergerak Rp   10.000.000.00

Penyusutan kantor Rp   10.000.000.00 (+)

Jumlah pengeluaran menurut fiskal Rp 105.000.000.00



2.11.2 Pengurangan yang Tidak Diperkenankan Bagi  Wajib Pajak Dalam 

Negeri Atau BUT (Non Deductible Expenses)

Pada  perinsipnya  pengeluaran  yang  tidak  boleh  dikurangkan  dari 

penghasilan  bruto  meliputi  pengeluaran  yang  sifatnya  adalah  pemakaian 

penghasilan, atau yang jmlahnya di atas kewajaran.

Contoh-contoh pengeluaran yang tidak dapat mengurangkan penghasilan 

bruto (non deductible) ini (Gustian & Irwansyah, 2001;36-38) adalah:

1. Pembagian  laba  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun  seperti  deviden, 

termasuk  deviden  yang  dibayarkan  oleh  perusahaan  asuransi  kepada 

pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Pembagian 

laba tidak boleh dibebankan karena merupakan bagian dari penghasilan yang 

akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh);

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarlan untuk kepentingan pribadi, pemegang 

saham,  sekutu,  atau  anggota;  seperti  perbaikan  rumah  pribadi,  biaya 

perjalanan,  biaya  premi  asuransi  yang  dibayarkan  perusahaan  untuk 

kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.

3. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan kecuali  cadangan piutang tak 

tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan 

untuk  asuransi,  dan  cadangan  biaya  reklamasi  untuk  usaha  pertambangan, 

yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. Premi  asuransi  kesehatan,  asuransi  kecelakaan,  asuransi  jiwa,  asuransi 

dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi 

tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Premi  asuransi  tersebut  yang  dibayar  oleh  wajib  pajak orang pribadi  tidak 

boleh dibebankan sebagai  biaya  karena pada saat orang tersebut menerima 

penggantian atau santunan asuransi,  penerima tersebut bukan sebagai objek 

pajak.

5. Penggantian  atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang 

diberikan  dalam  bentuk  natura  atau  kenikmatan,  kecuali  penyelenggara 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan penggantian atau imbalan 

dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau berkaitan dengan 



pelaksanaan  pekerjaan  dan  situasi  lingkungan,  yang  ditetapkan  dengan 

Keputusan Menteri Keuangan;

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham 

atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan 

sehubungan dengan pengerjaan yang dilakukannya;

7. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu sederajat dan kepada badan keagamaan atau 

suatu  badan  pendidikan  atau  badan  sosial  atau  pengusaha  kecil  termasuk 

koperasi  yang ditetapkan Menteri  Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, 

sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan,  atau 

penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan, serta warisan

8. Pajak penghasilan;

9. Biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan  untuk  kepentingan  pribadi  Wajib 

Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

10. Gaji  yang  dibayarkan  kepada  anggota  persekutuan,  firma,  atau  perseroan 

komanditer  yang modalnya  tidak terbagi  atas saham. Anggota badan-badan 

tersebut  diperlakukan  sebagai  satu-kesatuan  sehingga  tidak  ada  imbalan 

sebagai gaji;

11. Sanksi administrasi  berupa bungan, denda dan kenaikan serta sanksi pidana 

berupa  denda  yang  berkenaan  dengan  pelaksanaan  perundang-undangan 

dibidang perpajakan.

2.12 Metode Gross Up

2.12.1 Pengertian Gross Up

       Pada prinsipnya, Metode gross up adalah suatu metode perencanaan pajak 

sehubungan dengan penetapan besarnya tunjangan pajak pegawai tetap. Dengan 

penerapan  metode  ini,  besarnya  tunjangan  yang  ditambahkan  ke  dalam 

penghasilan  pegawai  tetap  akan sama dengan besarnya  PPh Pasal  21  terutang 

pegawai tetap, sehingga tidak akan terjadi selisih atau selisih yang terjadi tidak 

signifikan antara besarnya tunjangan pajak yang diberikan dengan besarnya pajak 



terhutang,  dimana  selisih  tersebut  akan  menjadi  tanggungan  perusahaan  atau 

bahkan pegawai yang bersangkutan.

       Menurut  analisa  para  ahli  perpajakan  dan  pengamatan  yang  dilakukan, 

penerapan perhitungan metode  gross up memiliki  beberapa keuntungan, antara 

lain:

1. Mempermudah  pemberi  kerja  menentukan  tunjangan  pajak  yang  diberikan 

secara tepat.

Dalam  praktik  lapangan  kondisi  yang  terjadi  yaitu,  perusahaan  membuat 

kebijakan pemberian tunjangan pajak yang kurang efektif,  misalnya  karena 

kesulitan  menentukan  besarnya  tunjangan  pajak  yang  diberikan  agar  sama 

dengan  PPh  pasal  21  karyawan  terhutang,  ditentukan  dari  sekian  persen 

pendapatan kena pajak per karyawan. Keadaan ini memungkinkan terjadinya 

selisih antara PPh pasal 21 terhutang karyawan dengan tunjangan pajak yang 

diberikan. Konsekuensi yang terjadi adalah karena perusahaan telah sepakat 

untuk  memberikan  tunjangan  pajak  atau  karyawan  menerima  penghasilan 

bersih  tanpa  dipotong  pajak,  maka  selisih  tersebut  menjadi  tanggungan 

perusahaan. Menurut UU Pasal 9 ayat (1) huruf (h) desibutkan bahwa “Beban 

pajak  Penghasilan  adalah  beban  yang  tidak  dapat  dikurangkan  dalam 

perhitungan  PKP  perusahaan”.  Selain  itu,  pajak  penghasilan  ditanggung 

ditanggung pemberi kerja merupakan natura atau kenikmatan yang diterima 

pegawai dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan yang tidak boleh 

dikurangkan  sebagai  beban  dalam  perhitungan  Penghasilan  kena  pajak 

perusahaan.  Metode  gross  up memungkinkan  hasil  perhitungan  besarnya 

tunjangan  pajak  yang  diberikan  sama  dengan  tunjangan  pajak  terhutang, 

sehingga  perusahaan  tidak  akan  mengalami  kesulitan  dalam  perhitungan 

tunjangan pajak karyawan karena tidak akn terjadi selisih  antara  tunjangan 

dengan pajak terhutang karyawan yang harus ditanggung pemberi kerja.   

2. Memperbesar  beban  yang  diperkenankan  sebagai  pengurang  dalam 

perhitungan Penghasilan Kena Pajak pemberi kerja

Sebagaimana  telah  disinggung  dalam  angka  (1),  metode  gross  up akan 

menjadikan  seluruh  pemberian  tunjangan  pajak  yang  sebelumnya  terdapat 



sejumlah rupiah  yang menjadi  tanggungan perusahaan,  menjadi  seluruhnya 

berbentuk  pemberian  tunjangan  pajak.  Menurut  UU  PPh  pasal  6  ayat  (1) 

huruf  (a)  disebutkan  bahwa  “tunjangan  merupakan  pengurang  yang 

diperkenankan dalam perhitungan PKP Perusahaan”. Hal ini dipertegas dalam 

peraturan  pelaksanaan  yang  diterbitkan  oleh  Dirjen  Pajak  No. 

Kep-545/PJ./2000 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan  pajak  penghasilan  pasal  21  dan  pasal  26  sehubungan  dengan 

pekerjaan,  jasa  dan  kegiatan  orang  pribadi,  Pasal  5  ayat  (1)  huruf  (a) 

disebutkan bahwa penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah;

“Penghasilan  yang  diterima  secara  teratur  berupa  gaji,  uang  pensiun 
bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota komisaris atau 
anggota ewan pengawas),  premi bulanan,  uang lembur,  uang sokongan, 
uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan 
kemahalan,  tunjangan  jabatan,  tunjangan  khusus,  tunjangan  transpot, 
tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea 
siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur 
lainnya dengan nama apapun”

Pernyataan  tersebut  menjelaskan  bahwa  tunjangan  pajak  merupakan  objek 

pajak  penghasilan  karena  merupakan  penghasilan  bagi  karyawan  yang 

diperkenankan untuk dikurangkan dalam perhitungan PKP perusahaan. Jadi, 

seluruh  tunjangan  pajak  dapat  diperlakukan  sebagai  beban  yang  dapat 

dikurangkan dalam perhitungan PKP perusahaan atau dengan kata lain dapat 

memperbesar  beban  yang  dapat  dikurangkan  dalam  perhitungan  PKP 

perusahaan dibandingkan pada saat tidak menggunakan metode gross up.

2.12.2 Cara Perhitungan

     Secara umum metode ini diterapkan dengan cara memasukkan tunjangan 

pajak  sebesar  pajak  terhutang  karyawan  ke  dalam  perhitungan  Pph  pasal  21 

terhutang  karyawan  dengan  rumus  metode  gross  up,  yang  berdasarkan  pada 

Penghasilan Kena Pajak. Adapun rumus dari metode gross up, adalah: 



PKP s.d Rp 25.000.000.00

        Pajak = 1/228.6 (PKP sebelum Tunjangan Pajak (PKPSTP) – 0)
PKP di atas Rp 25.000.000.00 s.d Rp 50.000.000.00

        Pajak = 1/108 (PKPSTP – Rp 12.500.000.00)
PKP di atas Rp 50.000.000.00 s.d Rp 100.000.000.00

        Pajak = 1/204 (3 PKPSTP – Rp 75.000.000.00)
PKP di atas Rp 100.000.000.00 s.d Rp 200.000.000.00

        Pajak = 1/36 (PKPSTP – Rp 55.000.000.00)
PKP di atas Rp 200.000.000.00

        Pajak = 10/78 (0.35 PKPSTP – Rp 33.750.000.00)
Sumber: Perpajakan Lanjutan, M.Zain dan Diana Sari

Contoh perhitungan Metode Gross up dalam menentukan tunjangan pajak 

sebagai berikut:

Ivan bekerja pada PT Setiawan Industries, menikah dan memiliki 3 orang 

anak, data penghasilan yang diperoleh Ivan tiap bulannya, adalah sebagai berikut:

Gaji Rp  9.000.000

Tunjangan anak (tiap anak) Rp     100.000

Tunjangan isteri Rp     250.000

Tunjangan Jabatan Rp  2.000.000  

Tunjangan Perumahan Rp  1.000.000

Iuran yang dibayar oleh pemberi kerja:

Premi Jaminan Kecelakaan kerja Rp       75.000

Premi Jaminan Kematian Rp       50.000

Iuran Jaminan Hari Tua 1,5% x Gaji

Iuran Pensiun 1,5 % X Gaji

Iuran yang dibayar oleh  Ivan:

Iuran jaminan Hari Tua 1,00% x Gaji

Iuran pensiun 1,00 x Gaji 



Perhitungan PPh pasal 21 adalah:

Gaji satu bulan Rp     9.000.000

Tunjangan anak Rp        300.000

Tunjangan Isteri Rp        250.000

Tunjangan perumahan Rp     1.000.000

Tunjangan jabatan Rp     2.000.000 (+)

Jumlah penghasilan bruto Rp   12.550.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan: 5% x Rp 12.550.000 = Rp 627.500

Max Rp 108.000 Rp        108.000

Iuran yang dibayar oleh pegawai:

Iuran Jaminan Hari Tua Rp          90.000

Iuran Pensiun Rp          90.000 (+)

Jumlah pengurangan Rp       288.000

Penghasilan Neto sebulan Rp  12.262.000

Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 12.262.000) Rp147.144.000 

PTKP (K/3)

Wajib pajak sendiri Rp  13.200.000

Tambahan status kawin Rp    1.200.000

Tambahan untuk 3 anak Rp    3.600.000  (+)

Total PTKP     Rp   18.000.000  (-)

PKP Rp 129.144.000  

Tunjangan Pajak  =  
36
1

 (PKPSTP – Rp 55.000.000.00)

  =  
36
1

 (Rp 129.144.000,00 – Rp 55.000.000)

  =  
36
1

 Rp 74.144.000

  =  Rp    2.059.555  setahun

Atau          =  Rp       171.629  sebulan



Jika perhitungan Pph pasal 21 setelah ditetapkan besarnya tunjangan pajak 

untuk Ivan adalah:

Perhitungan PPh pasal 21 adalah:

Gaji satu bulan Rp .   9.000.000

Tunjangan anak Rp        300.000

Tunajangan Isteri Rp        250.000

Tunjangan perumahan Rp     1.000.000

Tunjangan Pajak Rp     2.059.555

Tunjangan jabatan Rp     2.000.000 (+)

Jumlah penghasilan bruto Rp   14.609.555

Pengurangan:

Biaya Jabatan: 5% x Rp 14.609.555 = Rp 627.500

Max Rp 108.000 Rp        108.000

Iuran yang dibayar oleh pegawai:

Iuran Jaminan Hari Tua Rp          90.000

Iuran Pensiun Rp          90.000 (+)

Jumlah pengurangan Rp       288.000 (-)

Penghasilan Neto sebulan Rp  14.321.555

Penghasilan Neto setahun (12 x Rp 14.321.555) Rp 171.858.660 

PTKP (K/3)

Wajib pajak sendiri Rp  13.200.000

Tambahan status kawin Rp    1.200.000

Tambahan untuk 3 anak Rp    3.600.000  (+)

Total PTKP Rp   18.000.000  (-)

PKP Rp 153.858.660  

PPh pasal 21 setahun:   5% x Rp 25.000.000 Rp     1.250.000

10% x Rp 25.000.000 Rp     2.500.000 

15% x Rp 50.000.000 Rp     7.500.000

25% x Rp 53.858.660 Rp   13.464.665 (+)

Total PPh pasal 21 setahun Rp   24.714.665

PPh pasal 21 sebulan Rp 24.714.665 : 12 Rp     2.059.555



2.13 Profitabilitas

2.13.1 Pengertian Profitabilitas

       Terdapat beberapa definisi profitabilitas yang dikemukakan oleh berbagai 

pakar  manajemen  keuangan.  Weston  dan  Brigham (1991:122) mendefinisikan 

profitabilitas sebagai berikut:

“Kemampuan profitabilitas  (profitability)  adalah hasil  akhir  dari  sebuah 

kebijaksanaan dan keputusan.”

Sedangkan beberapa definisi profitabilitas lainnya dikemukakan sebagai berikut.

Menurut Fess & Warren (1993:743) :

“Profitability is the ability of an entity to earn profit. This ability to earn 

profit dependes upon the effectiveness and efficiency of operation as well  

as resources available to enterprise”

Menurut Conant, dkk (1990:6) :

“Profitability refers both to generating profits and increasing wealth. In 

this sense, wealth refers to the value to the company.”

       Dari  berbagai  definisi  profitabilitas  yang telah  dikemukakakn oleh para 

ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas mengandung pengertian 

yaitu, merupakan hasil akhir yang mencerminkan kemampuan suatu entitas dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan utamanya 

secara umum, yaitu memperoleh laba guna meningkatkan nilai perusahaannya.

2.13.2 Rasio Profitabilitas

       Rasio  keuangan  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan 

seputar kegiatan operasional dan keuangan perusahaan yang jawabannya sangat 

dibutuhkan  bagi  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut seperi yang dikemukakan oleh Scott, Martin, Petty, dan Keown (1999:95) 

dalam Basic Financial Management  adalah:



1. How liquid is the firm?
2. Is  management  generating  adequate  operating  profit  on  the  firm’s  

assets?
3. How is the firm financing it’s assets?
4. Are the owners (stockholders) receiving and adequate return on their  

investment?

Sehubungan  dengan  itu,  rasio-rasio  profitabilitas  digunakan  untuk 

menjawab pertanyaan (2), yaitu Net Profit Margin dan Return on total Assets, dan 

pertanyaan (4), yaitu Return on Equity.

       Profitabilitas perusahaan dapat diketahui dengan cara menggunakan rasio 

keuangan, sebagaimana yang dikemukakan Niswonger, Fees, Warren (1989:205) 

berikut ini:

“Profitabilitas  dapat  diterapkan dengan menghitung berbagai  tolak ukur 
yang relevan. Salah satunya adalah dengan menggunakan rasio keuangan 
sebagai  salah  satu  analisa  kondisi  keuangan,  hasil  operasi,  dan  tingkat 
profitabilitas perusahaan”

       Rasio  profitabilitas  merupakan  analisis  ukuran  kinerja  sebagai  suatu 

tinjauan  atas  analisis  keuangan  yang  berhubungan  dengan  pengukuran  hasil 

pengembalian dari penjualan dan investasi. Hal ini dijelaskan dalam pernyataan 

berikut:

Menurut Weston & Copeland (1995:237) :

“Rasio profitabilitas (profitability ratio) mengukur efektivitas manajemen 

berdasarkan  hasil  pengembalian  yang  dihasilkan  dari  penjualan  dan 

investasi”

Menurut Van Horne & Wahowicz (1992:156) :

“Profitability  ratios  are  indicate  the  firm’s  overll  effectiveness  of  

operation”



Rasio  profitabilitas  yang  dikemukakan  oleh  Philippatos  dan  Sihler 

(1991:70) adalah sebagai berikut:

1. Net Profit Margin (Return on Sales)

Mengukur besarnya laba setelah pajak (ada yang menyebutnya sebagai profit  

after  tax/earning after  tax/net  income)  yang  mampu dihasilkan  oleh setiap 

rupiah  (unit  mata  uang  yang  digunakan)  penjualan  bersih,  dengan  cara 

membandingkan laba setelah pajak dengan penjualan (sales).

Return on Sales (Net Profit Margin)   =  
Sales

IncomeNet

Menurut Sophar L. (1996:419) :

“Apabila margin laba tidak cukup tinggi, berarti perusahaan tidak mampu 

membayar deviden”

2. Return on Equity

Mengukur besarnya laba setelah pajak yang mampu dihasilkan dari setiap unit 

ekuitas  yang  ditanamkan  di  perusahaan.  Rasio  ini  mencerminkan  tingkat 

pengembalian perusahaan atas saham dalam perusahaan atau membandingkan 

laba bersih dengan modal disetor. (Philppatos and Sihler, 1991:70)

Return on equity  =  
EquitysOwner

IncomeNet

'

Menurut Sophar L. (1996:421)

“Rasio  ini  sangat  penting  bagi  pemilik  atau  pemegang  saham.  Apabila 

rasionya lebih kecil dari pada bunga bank, pemilik perusahaan mungkin 

akan menjual sahamnya.”



3. Return on Assets

Mengukur  besarnya  laba  setelah  pajak  (profit  after  tax) yang  mampu 

dihasilkan  dari  setiap  rupiah  harta  (assets)  yang  diinvestasikan  dalam 

perusahaan, dengan cara membandingkan laba setelah pajak (profit after tax) 

dengan total harta (total asset).

Menurut Weston dan Copeland (1995:240)

“Kadang-kadang  rasio  ini  disebut  hasil  pengembalian  atas  investasi 

(return on investment atau ROI)”

Philppatos and Sihler  (1991:70)

Return on Total Assets (ROA)  =  
AssetsTotal

IncomeNet

Catatan:  Dalam skripsi ini penulis menekankan pada pajak penghasilan pasal 21 

karyawan (orang pribadi)



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pengaruh Penerapan Metode  Gross up 

sebagai  Alternatif  Tunjangan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Terhadap  Tingkat 

Profitabilitas Perusahaan.

Melalui  penelitian  ini  data  yang  diperoleh  akan  dianalisa  untuk 

mengetahui  bagaimana  pengaruh  yang  ditimbulkan  dengan  memberikan 

tunjangan pajak dengan menggunakan Metode Gross up dalam perhitungan pajak 

penghasilan pasal 21 kepada karyawan terhadap tingkat profitabilitas yang akan 

dialami oleh perusahaan

3.1.1 Sejarah Singkat PT X

       PT X didirikan pada tanggal 14 Februari 2002 oleh 2 orang wiraswasta 

dan berkedudukan di Komp. Perumahan Gading Regency Bandung. Maksud dan 

tujuan  pendirian  PT  ini  adalah  melakukan  kegiatan  usaha  dalam  industri, 

perdagangan, distribusi, pengadaan barang, dan jasa. Untuk mencapai maksud dan 

tujuan tersebut PT X dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang distribusi, sebagai distributor dari berbagai 

jenis makanan dan minuman serta minyak nabati.

2. Mendirikan  pabrik-pabrik  untuk  industri  pengolahan  bahan  makanan  dan 

minuman,  bahan  dan  bumbu  masak,  minyak  nabati,  air  mineral  serta 

memasarkan hasil-hasilnya.

3. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan ekspor impor antar pulau dan 

lokal baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas perhitungan 

pihak lain, khususnya dalam perdagangan ekspor impor makanan, minuman, 

dan minyak nabati.

4. Menjalankan usaha dalam bidang jasa boga atau catering.



5. Menjalankan usaha dalam bidang leveransir, supplier, komisioner, wakil atau 

agen  untuk  berbagai  jenis  makanan  dan  minuman  baik  dari  perusahaan-

perusahaan dalam maupun luar negeri.

PT  X memiliki  pusat  kegiatan  operasional  di  Bandung  dan  untuk  gudang 

penyimpanan barang dagangan ditempatkan di daerah Sokarno Hatta.

3.1.2 Produk yang Dihasilkan PT X

       Adapun  produk  yang  dihasilkan  oleh  PT  X antara  lain  adalah 

berupa makanan dan minuman, bahan dan bumbu masak, minyak nabati, dan air 

mineral.

3.1.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Pekerjaan

Sebuah  perusahaan  terdiri  dari  orang-orang  yang  bekerja  sama  untuk 

mencapai tujuan tertentu. Supaya tujuan tersebut dapat dicapai dengan baik, maka 

perusahaan harus membuat suatu struktur organisasi sebagai suatu sistem tugas, 

hubungan dan komunikasi yang dapat menyatukan pekerjaan dari masing-masing 

individu untuk mencapai tujuan tersebut.

Suatu  struktur  organisasi  akan  menentukan  kelancaran  organisasi  dan 

keberhasilan  setiap  aktivitas  yang  dijalankan  oleh  perusahaan  karena  struktur 

organisasi  memberikan  batasan-batasan  mengenai  tugas,  wewenang,  dan 

tanggung jawab jabatan.  Dengan adanya  stuktur  organisasi  dan penjelasannya, 

maka akan membantu menciptakan hubungan kerja yang baik antara bagian yang 

satu dengan yang lainnya. Tujuan lain dengan adanya struktur organisasi adalah 

agar pemimpin perusahaan mudah untuk melakukan koordinasi  antara aktivitas 

perusahaan dengan pengawasan seluruh kegiatan perusahaan.



Gambar 3.1

Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber: PT X (diolah)

Berikut ini akan dijelaskan mengenai tugas dari tiap bagian yang ada di 

struktur organisasi  PT X, dimana struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.1.

1. Direktur

a. Merupakan  penanggung  jawab  utama  dalam  melaksanakan  kegiatan 

perusahaan.

b. Menetapkan  rencana  kerja  perusahaan,  baik  jangka  panjang  maupun 

jangka pendek.

c. Menentukan sumber-sumber dan penggunaan dana.

d. Menandatangani  kontrak  dengan  pihak  luar  dan  mengambil  keputusan-

keputusan penting yang tidak mungkin didelegasikan.

2. Manager Akuntansi

a. Memeriksa  kebenaran  seluruh  harta,  hutang,  piutang  dan  transaksi 

perusahaan. 

b. Menghitung harga pokok penjualan.

c. Menyusun laporan keuangan perusahaan.

BAGIAN. 
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STAF

MANAGER 
AKUNTANSI

DIREKTUR UTAMA

BAGIAN 
GUDANG

MANAGER 
UMUM

BAGIAN 
PERSONALIA
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PEMASARAN 
&PENJUALAN

STAF STAF STAFSTAF

MANAGER 
PEMBELIAN

BAGIAN 
PAJAK



Membawahi:

1) Bagian Keuangan

a) Merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan 

seluruh  aktivitas  kegiatan  departemen  keuangan  dalam  penyediaan 

dana.

b) Merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan 

seluruh  aktivitas  kegiatan  departemen  keuangan  dalam  penyediaan 

dana.

c) Mengatur pengeluaran tiap bagian yang mengajukan pemohonan. 

d) Menjamin kelancaran penerimaan dan pengeluaran uang sesuai

2) Bagian Perpajakan

a) Menghitung pajak yang harus dibayar secara berkala.

b) Menerapkan  Undang-Undang  Perpajakan  dalam penghitungan  pajak 

untuk pengujian kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.

3. Manager Umum

a. Mengurus hal-hal umum yang menyangkut kegiatan perusahaan.

b. Merencanakan  dan  melaksanakan  pembelian  atas  alat-alat  umum 

perusahaan.

c. Mengatur pengadaan yang berhubungan dengan listrik dan air. 

Membawahi:

Bagian Personalia

a. Perekrutan tenaga kerja baru.

b. Melakukan  training yang diperlukan untuk tenaga kerja baru agar dapat 

melakukan tugasnya dengan baik.

c. Mengatur,  merencanakan,  dan  melaksanakan  penempatan,  mutasi,  dan 

pemberhentian karyawan.

d. Melakukan penghitungan gaji berdasarkan kartu hadir.

e. Melakukan  pencatatan  dengan  cermat  mengenai  data  personalia  dari 

seluruh karyawan dalam lingkungan pekerjaan.



4. Manager Pemasaran & Penjualan

a. Mengatur  seluruh  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  proses  penjualan 

barang perusahaan .

b. Mengusahakan pemenuhan order  secara tepat waktu, baik dalam kualitas 

maupun jenis barang.

c. Memelihara hubungan baik dengan para pelanggan.

d. Memberikan kenyamanan kepada para pelanggan.

Membawahi:

Bagian Gudang

a. Mencatat  keluar  masuknya  barang  dagangan  dan  mencatat  semua 

persediaan yang ada.

b. Menerima  pengiriman  persediaan  barang  dagangan  dan  memeriksanya 

apakah sudah sesuai dengan pesanan.

c. Melakukan  pemeriksaan  atas  persediaan  barang  dalam  jangka  waktu 

tertentu

5. Manager Pembelian

a. Mengatur pengadaan seluruh barang dagangan.

b. Melakukan  analisa  dan  survey harga  pasar  atas  barang  dagangan  yang 

dibutuhkan.

c. Melakukan kebijakan perusahaan di bidang pembelian.

3.2 Metode Penelitian

Dengan  dilakukannya  penelitian,  maka  dibutuhkan  data  dan  informasi 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti, agar diperoleh data yang cukup lengkap 

yang dapat dijadikan dasar dalam membahas masalah dalam penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data 

dan fakta yang diperoleh untuk memberikan penilaian serta menarik kesimpulan 

yang diperlukan secara umum, dengan pendekatan simulasi.   



3.2.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik Field Research 

dan Library Research.

1. Field  Research (Penelitian  Lapangan),  yaitu  dengan  melakukan  penelitian 

langsung terhadap objek yang diteliti. Hasilnya berupa data primer, yaitu data 

yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian. Penelitian lapangan ini 

dilakukan dengan:

a. Wawancara  (interview),  yaitu  dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung 

kepada  Manager  bagian  kredit  termasuk  hal-hal  apa  saja  yang  sedang 

diteliti oleh penulis.

b. Observasi,  yaitu  dengan  mengadakan  pengamatan  langsung  atas  objek 

yang diteliti  untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang 

dihadapi perusahaan.

c. Studi  dokumentasi,  yaitu  dengan  mengumpulkan  dan  menganalisa 

dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan.

2. Library Research (Penelitian  Kepustakaan), yang dilakukan dengan mencari 

literatur, buku, jurnal, materi perkuliahan dan sebagainya yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti.

3.2.2 Operasional Variabel

Berdasarkan  hipotesis  yang  penulis  buat,  yaitu  “Analisis  Penggunaan 

Metode  Gross Up sebagai Alternatif dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 

Pasal  21  Terhadap  Tingkat  Profitabilitas  Perusahaan”,  maka  terdapat  dua 

variabel, yaitu:

1. Penggunaan  metode  gross  up sebagai  alternatif  dalam  perhitungan  pajak 

penghasilan pasal 21, sebagai variabel bebas atau (variabel independen) yaitu 

variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain dan merupakan 

faktor  penyebab  yang  dapat  mempengaruhi  variabel  tidak  bebas  (variabel 

dependen); dijabarkan dengan indikator sebagai berikut:



PKP s.d Rp 25.000.000.00

        Pajak = 1/228.6 (PKP sebelum Tunjangan Pajak (PKPSTP) – 0)
PKP di atas Rp 25.000.000.00 s.d Rp 50.000.000.00

        Pajak = 1/108 (PKPSTP – Rp 12.500.000.00)
PKP di atas Rp 50.000.000.00 s.d Rp 100.000.000.00

        Pajak = 1/204 (3 PKPSTP – Rp 75.000.000.00)
PKP di atas Rp 100.000.000.00 s.d Rp 200.000.000.00

        Pajak = 1/36 (PKPSTP – Rp 55.000.000.00)
PKP di atas Rp 200.000.000.00

        Pajak = 10/78 (0.35 PKPSTP – Rp 33.750.000.00)

2. Tingkat  profitabilitas  perusahaan,  sebagai  variabel  tidak  bebas  (variabel 

dependen), yaitu variabel yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel 

sebelumnya, yang dijabarkan dengan indikator sebagai berikut:

Net Profit Margin        = 

Return on Total Assets = 

Return on equity          =

Jadi penggunaan metode  gross up dalam perhitungan pajak penghasilan 

pasal  21  mempunyai  pengaruh  terhadap  tingkat  profitabilitas  perusahaan, 

sedangkan tingkat profitabilitas akan dipengaruhi oleh penggunaan metode gross  

up dalam pemberian tunjangan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 

21.

 Laba setelah pajak
                                 X 100 %
        Penjualan

 Laba setelah pajak
                                 X 100 %
        Total Assets

Laba setelah pajak
                                  X 100 %
    Modal sendiri



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kebijakan Akuntansi Perusahaan Secara Umum

       Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan akuntansi yang diterapkan 

pada PT “X”, yaitu:

1. Tahun buku perusahaan berjalan dari 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga 

puluh satu) Desember pada tahun yang sama.

2. Laporan keuangan, yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan 

Perubahan Modal, dan Laporan Arus Kas dikeluarkan sekali dalam setahun 

yaitu pada saat tahun buku berakhir, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah 

tahun buku berakhir.

3. Pendapatan diakui pada saat penandatanganan surat  jalan dan beban diakui 

pada saat terhutang.

4.1.2 Kebijakan Pemberian Tunjangan Pajak Perusahaan

      Perusahaan  mempunyai  kebijakan  dalam  hal  perlakuan  PPh  pasal  21 

karyawan, yaitu pemberian tunjangan pajak kepada karyawan. Sebagaimana telah 

disepakati  dalam  kontrak  kerja  dengan  karyawan,  perusahaan  memberikan 

tunjangan pajak PPh pasal 21 kepada seluruh karyawan dengan status pegawai 

tetap  dan  mempunyai  penghasilan  di  atas  PTKP.  Selisih  antara  besarnya 

tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dengan besarnya PPh pasal 21 

terhutang dibebankan kepada perusahaan sebagai beban perusahaan. Kebijakan ini 

diterapkan pada perusahaan sejak perusahaan berdiri.

       Dalam penerapan perlakuan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan, 

PT X menerapkan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Tunjangan  pajak  sebulan  sebesar  1%  dikalikan  gaji  pokok  sebulan  tiap 

karyawan  dengan  status  pegawai  tetap  dan  memiliki  penghasilan  di  atas 

PTKP.



2. Tunjangan pajak diberikan setiap bulan

3. Selisih antara tunjangan pajak dengan pajak terhutang dimasukkan ke dalam 

“Biaya Kantor” dalam laporan laba rugi perusahaan.

4. Pada  saat  pembayaran  PPh  pasal  21  karyawan,  perusahaan  menggunakan 

aktivanya  (kas)  terlebih  dahulu  dengan  menganggap  karyawan  berhutang 

pajak  kepada  perusahaan.  Setelah  itu,  barulah  diperhitungkan  pemotongan 

PPh pasal  21 karyawan sebagai  pelunasan  hutang pajak tersebut,  baik  dari 

pemotongan setiap bulannya maupun dirapel untuk satu tahun.

Jurnal Pencatatan PPh pasal 21

PPh pasal 21 dibayar di muka xxx

PPh pasal 21 terhutang xxx

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengolahan Data PT X

1. Perhitungan Pajak Penghasilan terhutang Karyawan

Tabel 4.1
PPh Pasal 21 Terhutang Karyawan PT X dalam 1 Tahun Pajak

Berdasarkan Hasil Perhitungan yang Diterapkan di Perusahaan 
(dalam ribuan rupiah)

No Nama Status
Gaji/bulan GP/tahun THR Tunjangan 

Pajak
Penghasilan 

Bruto
Biaya 

Jabatan
Penghasilan 

Neto PTKP PKP PPh Pasal 21 
Terhutang

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1)x12 (2)+(3)+(4) (5) - (6) (7) - (8)

1 Ivan K/2   5.000   60.000   5.000        600      65.600 1.296      64.304 16.800 47.504 3.500,40* 

2 Ali K/3   2.750   33.000   2.750        330      36.080 1.296      34.784 18.000 16.784    839,20 

3 Nunung K/1   2.500   30.000   2.500        300      32.800 1.296      31.504 15.600 15.904    795,20 

4 Rudi K/0   1.750   21.000   1.750        210      22.960 1.050      21.910 14.400   7.510    375,50 

5 Hendra TK   1.500   18.000   1.500        180      19.680    900      18.780 13.200   5.580    279,00 

Total 13.500 162.000 13.500     1.620    177.120    171.282  93.282 5.789,30 

Sumber: PT X



Catatan:

*Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Terhutang:

Ivan, K/2

Gaji Pokok Rp 60.000.000,00

THR Rp   5.000.000,00

Tunjangan Pajak Rp      600.000,00

Total Penghasilan Bruto Rp 65.600.000,00

Biaya Jabatan Rp   1.296.000,00 –

Penghasilan Neto Setahun Rp 64.304.000,00

PTKP Rp 16.800.000,00 –

PKP Rp 47.504.000,00

Perhitungan PPh pasal 21:

PPh pasal 21 terhutang:

Rp 25.000.000,00  x    5%  =  Rp 1.250.000,00

Rp 22.504.000,00  x  10%  =  Rp 2.250.400,00 +

Total PPH Pasal 21 Rp 3.500.400,00 

(3.500,40 dalam ribuan rupiah)
(Ket: Perhitungan di atas berlaku juga pada semua karyawan yang menerima tunjangan pajak.)

Pencatatan Pajak Penghasilan Terhutang Karyawan

- Pada saat pemberian tunjangan pajak (setahun):

Biaya Gaji dan THR 1.620

Kas 1.620

- Pada saat pembayaran PPh pasal 21 karyawan (setahun):

PPh pasal 21 Karyawan ke kas Negara 5.789,30

Kas 5.789,30

- Pada saat pengembalian Pph pasal 21 karyawan ke kas perusahaan (setahun):

Kas   5.789,30

PPh pasal 21 Karyawan 5.789,30



Tabel 4.2
PPh Pasal 21 Terhutang Karyawan PT X dalam 1 Tahun Pajak

Berdasarkan Hasil Perhitungan dengan Metode Gross Up
(dalam ribuan rupiah)

No Nama Status
Gaji/bulan GP/tahun THR Tunjangan 

Pajak
Penghasilan 

Bruto
Biaya 

Jabatan
Penghasilan 

Neto PTKP PKP PPh Pasal 
21 Terhutang

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) 
  (1) x 12    (2)+(3)+(4)   (5) - (6)   (7)-(8)  

1 Ivan K/2    5.000 60.000  5.000     3.823      68.823   1.296      67.527 16.800 50.727    3.859,05 

2 Ali K/3    2.750 33.000  2.750        864      36.614   1.296      35.318 18.000 17.318       865,89 

3 Nunung K/1    2.500 30.000  2.500        819      33.319   1.296      32.023 15.600 16.423       821,16 

4 Rudi K/0    1.750 21.000  1.750        383      23.133   1.050      22.083 14.400   7.683       384,16 

5 Hendra TK    1.500 18.000  1.500        283      19.783      900      18.883 13.200  5.683       284,17 

Total  13.500 162.000 13.500     6.172    181.672     175.834  97.834    6.214,43 

Sumber: PT X

Catatan:

Contoh Peritungan PPh pasal 21 Terhutang:

Ivan, K/2

Gaji Pokok Rp 60.000.000,00

THR Rp   5.000.000,00

Tunjangan Pajak Rp   3.823.000,00*

Total Penghasilan Bruto Rp 68.823.000,00

Biaya Jabatan Rp   1.296.000,00 –

Penghasilan Neto Setahun Rp 67.527.000,00

PTKP Rp 16.800.000,00 –

PKP Rp 50.727.000,00

Perhitungan PPh pasal 21:

PPh pasal 21 terhutang:

Rp 25.000.000,00  x    5%  =  Rp 1.250.000,00

Rp 25.000.000,00  x  10%  =  Rp 2.500.000,00

Rp      727.000,00  x  15%  =  Rp    109.050,00 +

Total PPH pasal 21 Rp 3.859.050,00



Perhitungan tunjangan pajak dengan menggunakan Metode Gross Up adalah:

- Perhitungan tunjangan pajak yang diberikan pada Ivan:

*Gross Up  = ( )000.500.12PKPSTPx
108

1 −  

= ( )000.500.12000.904.46x
108

1 −

= ( )000.404.34x
108

1

= Rp 318.555,56 / bulan

= Rp 3.822.666,67 / tahun  (Rp 3.823 dalam ribuan rupiah)

- Perhitungan tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan lain:

(contoh perhitungan pada karyawan Ali)

Gross Up  = ( )PKPSTPx
6,228

1
 

     = ( )000.454.16x
6,228

1

     = Rp 71.977,25 / bulan

     = Rp 863.727,03/ tahun  (Rp 864 dalam ribuan rupiah)
(Ket: Perhitungan di atas berlaku juga pada semua karyawan yang menerima tunjangan pajak.)

Pencatatan Pajak Penghasilan Terhutang Karyawan

- Pada saat pemberian tunjangan pajak (setahun):

Biaya Gaji dan THR 6.172

Kas 6.172

- Pada saat pembayaran PPh pasal 21 karyawan (setahun):

PPh pasal 21 Karyawan ke kas Negara 6.214,43

Kas 6.214,43

- Pada saat pengembalian PPh pasal 21 karyawan ke kas perusahaan (setahun):

Kas   6.214,43

PPh pasal 21 Karyawan 6.214,43



2. Perhitungan Beban yang Harus Ditanggung Perusahaan

Beban  yang  harus  ditanggung  perusahaan  merupakan  kekurangan 

tunjangan  pajak  yang  telah  diberikan  kepada  karyawan  dibandingkan  pajak 

pengasilan terhutang karyawan.

Tabel 4.3
Selisih Tunjangan Pajak dengan PPh pasal 21 Terhutang Karyawan
Berdasarkan Hasil Perhitungan Tunjangan Pajak yang Ditetapkan 

di PT X

No Nama Status Tunjangan 
Pajak

PPh Pasal 21 
Terhutang Selisih

1 Ivan K/2                 600           3.500,40         2.900,40 

2 Ali K/3                 330               839,20            509,20 

3 Nunung K/1                 300               795,20            495,20 

4 Rudi K/0                 210               375,50            165,50 

5 Hendra TK                 180               279,00              99,00 

Total              1.620           5.789,30         4.169,30 
Sumber: PT X

Pencatatan beban yang harus ditanggung perusahaan:

- Pada saat pemotongan PPh Pasal 21 karyawan:

Kas 1.620

Beban kantor 4.169,30

Piutang PPh pasal 21 karyawan 5.789,30

Keterangan:

- Tanda positif menandakan bahwa PPh terutang yang harus ditanggung, oleh 

perusahaan  karena  tunjangan  pajak  yang  telah  diberikan  tidak  mencukupi. 

Kekurangan  tersebut merupakan beban bagi perusahaan..

- Menurut perhitungan tersebut, maka beban yang harus ditanggung perusahaan 

sebesar Rp 4.169,30



Tabel 4.4
Selisih Tunjangan Pajak dengan PPh Pasal 21 Terhutang Karyawan

Berdasarkan Hasil Perhitungan Tunjangan Pajak dengan 
Metode Gross Up di PT X

No Nama Status Tunjangan 
Pajak

PPh Pasal 21 
Terhutang Selisih

1 Ivan K/2              3.823           3.859,05              36,38 

2 Ali K/3                 864               865,89                2,16 

3 Nunung K/1                 819               821,16                2,05 

4 Rudi K/0                 383               384,16                0,96 

5 Hendra TK                 283               284,17                0,71 

Total              6.172           6.214,43              42,25 

Sumber: PT X

Pencatatan beban yang harus ditanggung perusahaan:

- Pada saat pemotongan PPh Pasal 21 karyawan:

Kas 6.172

Beban kantor      42,25

Piutang PPh pasal 21 karyawan 6.214,43

Keterangan:

- Tanda positif menandakan bahwa PPh terutang yang harus ditanggung, oleh 

perusahaan  karena  tunjangan  pajak  yang  telah  diberikan  tidak  mencukupi. 

Kekurangan  tersebut merupakan beban bagi perusahaan..

- Menurut perhitungan tersebut, maka beban yang harus ditanggung perusahaan 

sebesar Rp 42,25

3. Perhitungan  Beban  yang  Dapat  Dikurangkan  dalam  Perhitungan  PKP 

Perusahaan

- Menurut perhitungan tunjangan pajak yang diterapkan oleh perusahaan

Besarnya  PPh  pasal  21  terhutang  karyawan  sebesar  Rp  5,789.30  yang 

terbagi ke dalam tunjangan dalam biaya gaji dan THR sebesar Rp 1.620 

dan tunjangan perusahaan dalam biaya kantor Rp 4.169,30. Dari jumlah 

sebesar  Rp  5.789,30  yang  boleh  menjadi  pengurang  Penghasilan  Kena 

Pajak PT X adalah yang termasuk ke dalam tunjangan sebesar Rp 1.620



- Menurut Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up

Besarnya  PPh  pasal  21  terhutang  karyawan  sebesar  Rp  6.214,43  yang 

seluruhnya termasuk ke dalam biaya gaji dan THR. Dari jumlah sebesar 

Rp  6.214,43  seluruhnya  dapat  menjadi  pengurang  dalam  perhitungan 

penghasilan  kena  pajak  PT  X,  karena  termasuk  ke  dalam  tunjangan 

sebesar Rp 6.214,43 ditambah dengan kekurangan tunjangan pajak yang 

menjadi tanggungan PT X.

4. Perhitungan Laba Setelah pajak Perusahaan

- Menurut  Hasil  Perhitungan  Tunjangan  Pajak  dengan  Metode  yang 

Diterapkan Perusahaan

Tabel 4.5

PT X

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006

(Berdasarkan Perhitungan yang Diterapkan Perusahaan)
HASIL PENJUALAN Rp   8,085,299,521 
POTONGAN PENJUALAN Rp     (13,855,277)
PENJUALAN BERSIH Rp   8,071,444,244 

HARGA POKOK PENJUALAN Rp   7,560,946,382 

LABA (RUGI) KOTOR Rp      510,497,862 

BIAYA OPERASIONAL
- Biaya Gaji Staff & Direksi Rp      148,597,500 
- Biaya Pemeliharaan Instalasi Rp -
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Rp        39,736,115 
- Ongkos Angkutan Rp        82,054,675 
- Iuran, Sumbangan  dan Retribusi Rp -
- Biaya Kesejahteraan Karyawan Rp -
- Biaya Penyusutan Kendaraan Rp        19,550,456 
- Biaya Administrasi Penjualan Rp        21,423,900 
- Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Rp          2,038,498 
- Biaya Asuransi Aktiva Rp             780,000 
- Biaya Alat Tulis kantor Rp          3,270,625 
- Biaya Paket, Pos & Meterai Rp          1,282,300 
- Biaya Telepon Rp          8,675,461 
- Biaya Pemeliharaan Inv.ktr Rp          5,964,900 
- Biaya Listrik Kantor Rp          1,843,183 
- Biaya Pajak & Perijinan Rp -



- Biaya Bensin, Solar Rp        47,380,318 
- Biaya Transportasi Rp        11,842,350 
- Biaya PBB Rp             388,114 
- Biaya Rumah Tangga Rp -
- Biaya Koran & majalah Rp -
- Biaya Perjalanan Dinas Rp          5,362,100 
- Biaya Umum Lainnya Rp        13,132,039 
- Biaya Sewa Kantor Rp        13,750,000 

TOTAL BIAYA OPERASI Rp      446,429,784 

LABA (RUGI) OPERASIONAL Rp        64,068,078 

PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN
- Pendapatan Lain-lain Rp                         - 
- Selisih Kas Rp             723,808 
- Biaya Adm bank Rp       (4,656,648)

Rp       (3,932,839)

LABA (RUGI) BERSIH SBLM PAJAK Rp        60,135,238 
    

    Sumber : PT X

Tabel 4.6

PT X
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG

UNTUK THN YG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(Berdasarkan Perhitungan yang diterapkan Perusahaan)

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PENGHASILAN KENA PAJAK Rp          60,135,238 

 ~          60,135,000 

PPh Badan Terhutang 10% x      50,000,000  =Rp            5,000,000 

15%
  
x      10,135,000  =Rp            1,520,250 

 

PPh Badan Terhutang  Rp            6,520,250 
Kredit Pajak PPh Ps. 25  Rp            5,149,400 

PPh Ps. 29 Kurang Bayar  Rp            1,370,850 

  Sumber: PT X       



Tabel 4.7

PT X

PERHITUNGAN LABA SETELAH PAJAK PERUSAHAAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006

(Berdasarkan Perhitungan yang Diterapkan Perusahaan)
LABA (RUGI) BERSIH SBLM PAJAK Rp          60,135,238 
  
PAJAK Rp            1,370,850 
  
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK Rp     58,764,388.49 
  
 Sumber: PT X    

      

Tabel 4.8

PT X
NERACA

Per  31 Desember  2006
(Berdasarkan Metode yang Diterapkan Perusahaan)

A K T I V A    P A S S I V A   
      

AKTIVA LANCAR   
HUTANG JANGKA 
PENDEK   

      
Kas Rp 233,681,046 Hutang Usaha Rp 1,343,296,477 
Bank Rp 83,460,183    
Piutang Usaha Rp 975,735,103 Hutang Biaya Rp 849,214 
Persediaan Rp 274,180,691    
Piutang usaha Lainnya Rp 51,652,085 Hutang Pajak Rp 4,729,267 
Pajak Dibyr Dimuka Rp 5,149,400    
T O T A L   1 Rp 1,623,858,508 T O T A L   3 Rp 1,348,874,958 
      
AKTIVA TETAP    M O D A L   
      
Inventaris Kantor Rp 19,572,000 Setoran Modal Rp       200,000,000 
Kendaraan Rp 225,500,000    
Akum. Peny. Aktiva Rp (140,438,471) Laba ( Rugi ) ditahan Rp 133,522,689 
      
Bi. Praoperasional Rp 32,000,000 Laba ( Rugi ) Thn 

Berjalan
Rp 46,094,390 

Akum. Peny. Praoperasional Rp    (32,000,000)    
T O T A L  2 Rp 104,633,529 T O T A L   4 Rp 379,617,079 
      
T O T A L 1+2 Rp 1,728,492,037 T O T A L 3+4 Rp 1,728,492,037 
Sumber: PT X



- Menurut Hasil Perhitungan Tunjangan Pajak dengan Metode Gross Up 

Tabel 4.9

PT X

LAPORAN LABA RUGI

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006

(Berdasarkan Perhitungan dengan Menggunakan Metode Gross Up)

HASIL PENJUALAN Rp   8,085,299,521 
POTONGAN PENJUALAN Rp     (13,855,277)
PENJUALAN BERSIH Rp   8,071,444,244 

HARGA POKOK PENJUALAN Rp   7,560,946,382 

LABA (RUGI) KOTOR Rp      510,497,862 

BIAYA OPERASIONAL
- Biaya Gaji Staff & Direksi Rp      153,029,060 
- Biaya Pemeliharaan Instalasi Rp -
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan Rp        39,736,115 
- Ongkos Angkutan Rp        82,054,675 
- Iuran, Sumbangan  dan Retribusi Rp -
- Biaya Kesejahteraan Karyawan Rp -
- Biaya Penyusutan Kendaraan Rp        19,550,456 
- Biaya Administrasi Penjualan Rp        21,423,900 
- Biaya Penyusutan Inventaris Kantor Rp          2,038,498 
- Biaya Asuransi Aktiva Rp             780,000 
- Biaya Alat Tulis kantor Rp          3,270,625 
- Biaya Paket, Pos & Meterai Rp          1,282,300 
- Biaya Telepon Rp          8,675,461 
- Biaya Pemeliharaan Inv.ktr Rp          5,964,900 
- Biaya Listrik Kantor Rp          1,843,183 
- Biaya Pajak & Perijinan Rp -
- Biaya Bensin, Solar Rp        47,380,318 
- Biaya Transportasi Rp        11,842,350 
- Biaya PBB Rp             388,114 
- Biaya Rumah Tangga Rp -
- Biaya Koran & majalah Rp -
- Biaya Perjalanan Dinas Rp          5,362,100 
- Biaya Umum Lainnya Rp        13,132,039 
- Biaya Sewa Kantor Rp        13,750,000 

TOTAL BIAYA OPERASI Rp      450,861,344 

LABA (RUGI) OPERASIONAL Rp        59,636,518 



PENDAPATAN (BIAYA) LAIN-LAIN

- Pendapatan Lain-lain Rp -
- Selisih Kas Rp             723,808 
- Biaya Adm bank Rp       (4,656,648)

Rp       (3,932,839)

LABA (RUGI) BERSIH SBLM PAJAK Rp        55,703,678 
    

         Sumber: PT X

Tabel 4.10

PT X
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERHUTANG

UTK THN YG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006
(Berdasarkan Perhitungan dengan Menggunakan Metode Gross Up)

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PENGHASILAN KENA PAJAK Rp          55,703,678 

 ~          55,703,000 

PPh Badan Terhutang 10% x        50,000,000  =Rp            5,000,000 

15%
  
x          5,703,000  =Rp               855,450 

 

PPh Badan Terhutang  Rp            5,855,450 
Kredit Pajak PPh Ps. 25  Rp            5,149,400 

PPh Ps. 29 Kurang Bayar  Rp               706,050 

  Sumber: PT X       



Tabel 4.11

PT X

PERHITUNGAN LABA SETELAH PAJAK PERUSAHAAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006

(Berdasarkan Perhitungan dengan Menggunakan Metode Gross Up)
  
LABA (RUGI) BERSIH SBLM PAJAK Rp          55,703,678 
  
PAJAK Rp               706,050 
  
LABA (RUGI) BERSIH SETELAH PAJAK Rp     54,997,628.49 

Sumber: PT X

Tabel 4.12

PT X
NERACA

Per  31 Desember  2006
(Berdasarkan Perhitungan dengan Menggunakan Metode Gross Up)

 A K T I V A    P A S S I V A   
      
AKTIVA LANCAR   HUTANG JANGKA PENDEK   
Kas Rp 229,249,486 Hutang Usaha Rp 1,343,296,477 
Bank Rp 83,460,183    
Piutang Usaha Rp 975,735,103 Hutang Biaya Rp 849,214 
Persediaan Rp 274,180,691    
Piutang usaha Lainnya Rp 51,652,085 Hutang Pajak Rp 4,729,267 
Pajak Dibyr Dimuka Rp 5,149,400    

T O T A L   1
R
p

1,619,426,94
8 T O T A L   3

R
p 1,348,874,958 

      
 AKTIVA TETAP   M O D A L   
Inventaris Kantor Rp 19,572,000 Setoran Modal Rp    200,000,000 
Kendaraan Rp 225,500,000    
Akum. Peny. Aktiva Rp (140,438,471) Laba ( Rugi ) ditahan Rp 133,522,689 
      
Bi. Praoperasional Rp 32,000,000 Laba ( Rugi ) Thn Berjalan Rp 41,662,830 
Akum. Peny. Praoperasional Rp   (32,000,000)    

T O T A L  2
R
p 104,633,529 T O T A L   4

R
p 375,185,519 

      

T O T A L 1+2
R
p

1,724,060,47
7 T O T A L 3+4 Rp 1,724,060,477 

Sumber: PT X



4.2.2 Hasil Pengolahan Data

       Dari  pengolahan  data  di  atas  telah  diperoleh  jumlah-jumlah  yang 

mempengaruhi akun laba sesuai analisis profitabilitas, akun laba yang terpengaruh 

adalah laba setelah pajak, dan akibat terpengaruhnya laba setelah pajak maka akan 

berpengaruh  terhadap  pendapatan  kena  pajak  pertusahaan.  Tabel  di  bawah  ini 

memberikan  nilai  dari  laba  setelah  pajak  PT  X dengan  menggunakan  kedua 

metode:

Tabel 4.13

Laba Setelah Pajak Berdasarkan Metode yang Diterapkan PT X dan
Laba Setelah Pajak Berdasarkan Metode Gross Up PT X

Perusahaan
Laba Setelah Pajak 

Berdasarkan Metode 
yang Diterapkan PT X

Laba Setelah Pajak 
Berdasarkan Metode 

Gross Up PT X
PT X Rp 58,764,388.49    Rp 54,997,628.49

Sumber: PT X

       Dari  hasil  perhitungan  di  atas  terlihat  bahwa  ada  perbedaan  dalam 

besarnya laba setelah pajak yang dihitung berdasarkan metode yang diterapkan 

perusahaan (tanpa  Metode  Gross  Up)  dengan besarnya  laba  setelah  pajak yng 

dihitung dengan menggunakan Metode Gross Up.

       Setelah  didapat  laba  setelah  pajak,  maka  langkah  selanjutnya  adalah 

menghitung rasio profitabilitas (Net Profit Margin, Return on Total Assets,  dan 

Return  on  Equity)  yang  dapat  digunakan  untuk  menilai  tingkat  profitabilitas 

perusahaan,  baik  dengan  menggunakan  laporan  keuanagan  yang  disusun 

berdasarkan metode yang diterapkan perusahaan maupun dengan menggunakan 

Metode  Gross Up.Perhitungan  Net Profit  Margin,  Return on Total Assets,  dan 

Return on Equity  berdasarkan tabel 4.13 menurut kedua metode adalah sebagai 

berikut:



Rasio Profitabilitas

Adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  kemampuan  suatu 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba). Yang terdiri dari:

1. Net Profit Margin

Net Profit Margin = 

Hasil Perhitungan:

- Menggunakan Metode yang Diterpkan Perusahaan = 0,727 %

- Menggunakan Metode Gross Up = 0,680 %

Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Profit  Margin dengan 

menggunakan metode yang diterapkan perusahaan adalah 0,727 % sedangkan 

dengan menggunakan Metode Gross Up adalah 0,680 %

2. Return on Total Assets

Return on Total Assets = 

Hasil Perhitungan:

- Menggunakan Metode yang Diterapkan Perusahaan = 3,399 %

- Menggunakan Metode Gross Up = 3,190 %

Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Profit  Margin dengan 

menggunakan metode yang diterapkan perusahaan adalah 3,399 % sedangkan 

dengan menggunakan Metode Gross Up adalah 3,190 %

3. Return on Equity

Return on equity =

Hasil Perhitungan:

- Menggunakan Metode yang Diterapkan Perusahaan = 29,382 %

- Menggunakan Metode Gross Up = 27,498 %

 Laba setelah pajak
                                 X 100 %
        Penjualan

 Laba setelah pajak
                                 X 100 %
        Total Assets

Laba setelah pajak
                                  X 100 %
    Modal sendiri



Dari  hasil  perhitungan  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  Profit  Margin dengan 

menggunakan  metode  yang  diterapkan  perusahaan  adalah  29,382  % 

sedangkan dengan menggunakan Metode Gross Up adalah 27,498 %

Dari  penelitian  tersebut,  maka  penulis  dapat  menyimpulkan  hipotesis 

sebagai  berikut:  “Hasil  perhitungan dengan menggunakan metode  gross up 

menyebabk-an timbulnya beban pajak dalam laporan keuangan komersial 

(laporan keuangan menurut akuntansi) yang tentu saja akan mengakibatkan 

berkurangnya laba bersih perusahaan dan akhirnya mempengaruhi tingkat 

profitabilitas perusahaan secara keseluruhan.”



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

       Berdasarkan data  dan hasil  analisis  yang dilakukan dalam dapat  ditarik 

simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Metode Gross Up ternyata mengakibatkan adanya perbedaan dalam 

menghasilkan beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan 

kena  pajak  perusahaan  dibandingkan  dengan  tanpa  Metode  Gross  Up. 

Besarnya beban yang dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena 

pajak  perusahaan  yang  dihasilkan  dari  penerapan  Metode  Gross  Up lebih 

besar dibandingkan dengan tanpa Metode Gross Up, maka dengan sendirinya 

penghasilan  kena  pajak  perusahaan  akan  semakin  kecil  yang  meyebabkan 

besarnya  PPh pasal  21  perusahaan akan semakin  besar.  Dengan demikian, 

besarnya laba setelah pajak akan semakin kecil. Hal tersebut memperlihatkan 

bahwa  Metode  Gross  Up merupakan  alternatif  yang  lebih  baik  dalam 

menghitung  besarnya  tunjangan  pajak  PPh  pasal  21  karyawan  karena 

kemampuannya  menghasilkan  beban  yang  dapat  dikurangkan   dalam 

perhitungan  penghasilan  kena  pajak  perusahaan  lebih  besar  dibandingkan 

tanpa Metode Gross Up.

2. Penerapan Metode  Gross  Up,  walaupun menghasilkan  tingkat  profitabilitas 

(Net Profit Margin, Return on Total Assets, dan Return on Equity) yang lebih 

baik dibandingkan dengan tanpa Metode Gross Up, perbedaan yang dihasilkan 

signifikan,  Terdapatnya  perbedaan  yang  signifikan  tersebut  menunjukan 

bahwa  ada  pengaruh  dalam  pengambilan  keputusan  sehubungan  dengan 

penilaian  profitabilitas  perusahaan  yang  diteliti  berdasarkan  kedua  metode 

tersebut.



5.2 Saran

       Setelah  melakukan  penelitian  maka,  penulis  dapat  memberikan  saran 

sebagai berikut:

1. Perusahaan  sebaiknya  memberikan  tunjangan  pajak  kepada  karyawannya. 

Metode Gross Up dapat menjadi alternatif pilihan, karena metode ini memiliki 

suatu dasar perhitungan yang lebih praktis dan besarnya tunjangan pajak yang 

dihasilkan  hampir  sama  atau  bahkan  sama  dengan  pajak  penghasilan 

terhutang, sehingga perusahaan tidak perlu lagi menaggung kekurangannya. 

Laba setelah pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil sehingga pndapatan 

kena pajak perusahaan akan menjadi lebih kecil,  dan memberikan pengaruh 

yang signifikan dalam penilaian tingkat profitabilitas prusahaan.

2. Bagi para praktisi yang berkepentingan dalam perkembangan ilmu akuntansi, 

khususnya  Perpajakan  sebaiknya  mengadakan  pembahasan  yang  lebih 

mendalam  mengenai  Metode  Gross  Up  karena  walau  bagaimanapun  hasil 

penelitian ini masih jauh dari sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan-

keterbatasan yang ada, Keterbatasan yang menurut penulis cukup berpengaruh 

adalah:

a. Penelitian  ini  hanya  dilakukan  pada  1  (satu)  perusahaan  yang  bersifat 

labour  intensive,  mengingat  sulit  mendapatkan  ijin  penelitian,  terutama 

untuk  mengakses  data  penghasilan  karyawan  yang  dianggap  sangat 

esensial dan rahasia bagi perusahaan.

b. Penelitian  ini  hanya  meneliti  tunjangan  pajak  beberapa  karyawan  yang 

bersataus  wajib  pajak  dalam  perusahaan,  mengingat  perusahaan  yang 

diteliti  masih  termasuk  perusahaan  menengah-kecil,  sehingga  hanya 

beberapa karyawan saja yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Peneliti 

menduga,  perbedaan  yang  tidak  signifikan  dalam  penilaian  tingkat 

profitabilitas perusahaan dengan penerapan Metode  Gross Up  dan tanpa 

Metode  Gross  Up  dapat  juga  disebabkan  oleh  hal  tersebut  atau  dapat 

menjadi faktor yang mungkin memiliki pengaruh yang cukup signifikan.



c. Terbatasnya bahan rujukan karena penelitian terhadap penerapan Metode 

Gross  Up  ini  masih  sangat  sedikit  dan  masih  merupakan  hal  yang 

diperdebatkan.

Melihat keterbatasan dalam penelitian ini, penulis mengharapkan hal-hal 

tersebut  di  atas  dapat  menjadi  bahan masukan  untuk  penulis  selanjutnya  yang 

memiliki minat sama dengan topik ini.
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