
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional mensejahterakan masyarakat 

adil dan makmur, diperlukan pembangunan di segala sektor. Pelaksanaan 

pembangunan membutuhkan partisipasi dari masyarakat, dikarenakan erat 

kaitannya dengan taraf hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, 

diperlukan biaya yang cukup besar dan salah satu sumbernya adalah dari sektor 

pajak. Pajak tersebut bersumber dari masyarakat, oleh karena itu kesadaran 

membayar pajak harus selalu ditingkatkan sesuai dengan undang – undang dan 

peraturan yang berlaku. 

Sebagai salah satu penerimaan Negara, sektor pajak merupakan pilihan 

yang tepat, karena jumlahnya relatif lebih stabil. Dari sektor tersebut diharapkan 

partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga Negara tersebut 

dapat diwujudkan secara nyata. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh 

Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2008;1), Pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh wajib pajak dengan tidak mendapat jasa timbal balik 

(kontraprestasi) secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak dan yang 

fungsinya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum, sehubungan 

dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.  

Pajak yang wajib dibayar oleh rakyat beraneka ragam, beberapa 

diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) baik perorangan maupun badan, 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah 

(PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  

 

 

 

 



dan Bea Materai. Salah satu  jenis   pajak, yaitu   Pajak   Penghasilan  (PPh)  pasal  

23   yang  dikenakan  atau dipotong atas penghasilan Wajib Pajak dalam Negeri 

serta BUT berdasarkan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan 

selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, yang dibayarkan 

atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, 

penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya. 

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah UU No. 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

UU No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 merupakan hal yang 

penting sama dengan pajak lainnya. 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung sebagai pemotong Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan atas pembayaran sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan 

penggunaan harta dan jasa pihak lain. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktik pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung, dengan objek yang 

difokuskan pada penerapan ketentuan PPh pasal 23. Hasil kerja praktik ini akan 

dituangkan ke dalam laporan yang berjudul: “TINJAUAN ATAS 

PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 PADA PT. TELEKOMUNIKASI 

INDONESIA, Tbk BANDUNG”. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul diatas, penulis dapat 

mengidentifikasikan permasalahan yang terkait dengan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 23 pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pembayaran sewa, dan penghasilan lain yang 

sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain 

yang sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan imbalan 

sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang dilakukan oleh          

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka maksud dari kerja praktik 

tersebut adalah: 

1. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung 

mengenai pemotongan, penyetoran, dan pelaporan, serta mengolah data – data 

tersebut secara tepat dan objektif sehingga menghasilkan suatu informasi yang 

berguna bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. 

Adapun tujuan dari kerja praktik tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran sampai 

dengan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk Bandung. 

 

 

 



1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan dorongan untuk kemajuan perusahaan tersebut sebagai 

bahan pertimbangan atau masukan mengenai pelaksanaan 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 

23 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Bandung. 

2. Bagi Penulis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis, 

pengalaman dan lebih memahami tentang pelaksanaan pemotongan, 

penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23. 

3. Bagi Pihak Lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar kegiatan 

ilmiah untuk penelitian dalam bidang yang sama dan sebagai literatur 

untuk studi keputusan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan kerja 

praktik pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi Regional III (DIVRE III) 

Bandung yang berlokasi di Jl. Supratman No. 66A Bandung 40122. Kerja praktik 

dilakukan pada tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 dari 

pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 


