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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Pembangunan Negara Indonesia merupakan salah satu tujuan utama untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata di 

seluruh Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila perekonomian Indonesia dalam 

keadaan baik dan terencana yaitu dengan jalan Pembangunan. Pada era globalisasi ini 

kegiatan yang dilakukan di berbagai sektor dapat memberikan pendapatan bagi 

negara. Sumber pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan nasional. 

Pencapaian tujuan pembangunan nasional tentunya membutuhkan partisipasi dari 

berbagai kalangan baik pemerintah maupun warga negara itu sendiri. Sebagai negara 

yang memiliki penduduk cukup banyak, Bangsa Indonesia seharusnya dapat 

memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan sebaik-baiknya. 

 Pembangunan ekonomi sangat ditunjang oleh kegiatan entitas usaha salah 

satunya adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan jasa adalah 

perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai pelayanan yang 

memberi kemudahan, kenyamanan, atau kenikmatan kepada masyarakat yang 

memerlukannya (Shahab, 2009:8). Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan 

usaha di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selain diwajibkan, 

penyelenggaraan pembukuan yang menghasilkan laporan keuangan yang merupakan 

sarana  pengkomunikasian informasi keuangan utama  sangat diperlukan oleh pihak 

internal dan eksternal itu sendiri.  

 Informasi dari laporan keuangan diperlukan bagi pihak internal perusahaan 

dalam pengambilan keputusan atas kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan di 

perusahaan (Warren, 2005:24). Laporan keuangan pun diperlukan untuk 

kepentingan eksternal, salah satunya adalah untuk pemenuhan kewajiban perpajakan 



2 
 

 
 

(fiscal) dari perusahaan tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) Nomor 1 mengenai Penyajian Laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi 

Keuangan, Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan 

Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Di Indonesia, penyajian laporan 

keuangan organisasi seperti rumah sakit diatur didalam PSAK Nomor 45 mengenai 

Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, 

Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.  

 Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan mengenai 

aktifitas operasional perusahaan dengan menghitung pendapatan dan baban-beban 

selama satu periode yang kemudian dapat tersaji laba atau ruginya suatu perusahaan. 

Untuk perusahaan jasa pada umumnya beban tenaga kerja merupakan biaya yang 

paling besar. Sehingga bagi penerima penghasilan perlu dikenakan pajak yaitu Pajak 

Penghasilan. Sedangkan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, Wajib 

Pajak harus mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem 

pembayaran pajak yang digunakan di Indonesia adalah self assessment system dimana 

Wajib Pajak diberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar. 

(Resmi, 2013:11) 

PT. RSB Bandung sebagai salah satu pelayanan kesehatan berupa rumah 

sakit bersalin yang memperkerjakan berbagai jenis pekerjaan yaitu Tenaga Ahli - 

dokter dan karyawan seperti perawat berserta seluruh karyawan divisi yang 

memungkinkan untuk dilakukan banyak studi dan penelitian salah satunya mengenai 

perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Akan tetapi, 

perusahaan ini menginginkan untuk tidak dipublikasikan nama perusahaannya 

sehingga penulis mengistilahkan perusahaan ini dengan nama PT. RSB Bandung. Hal 

ini dikarenakan untuk menjaga kerahasian perusahaan dalam memberikan data berupa 

data keuangan yang merupakan data yang sangat rahasia atau sensitive untuk 

dipublikasikan.  
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Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengenai 

Pajak Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Maka penghasilan yang 

dikenakan oleh PT. RSB Bandung adalah gaji dan tunjangan serta pembayaran 

lainnya yang terkait dengan gaji sebagai karyawan tetap; honorarium, komisi, atau fee 

sebagai tenaga ahli – dokter; uang saku, uang rapat karena dokter sebagai peserta 

kegiatan; hadiah atau penghargaan, bonus, gratifikasi atau imbalan dalam bentuk lain, 

karena sebagai dokter yang memberikan keuntungan bagi produsen obat-obatan atau 

alat kesehatan lainnya; dan laba usaha karena sebagai dokter yang buka praktik. 

Laporan keuangan di PT. RSB Bandung bertujuan memberikan informasi 

yang tepat dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga 

merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen entitas rumah sakit atas 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sesuai dengan PSAK 

45 pihak pengguna laporan keuangan entitas rumah sakit mempunyai kepentingan 

bersama dalam rangka menilai jasa pelayanan kesehatan yang diberikan entitas rumah 

sakit dan kesinambungan pelayanan dan kinerja manajemen entitas rumah sakit 

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola entitas. Untuk 

penyusunan laporan keuangan rumah sakit telah diatur oleh KMK Nomor 

1981/MENKES/SK/XII/2010 tetang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum 

(BLU) Rumah Sakit. 

Penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap dan tenaga ahli – dokter 

merupakan beban bagi PT. RSB Bandung sehingga beban gaji tersebut disajikan di 

dalam laporan laba rugi. Sedangkan menurut kebijakan PT. RSB Bandung tenaga ahli 

yang mendapatkan penghasilan melalui setiap jasa yang dibayarkan oleh pasien akan 

dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai pendapatan jasa dan sisanya sebesar 

80% akan dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di PT. RSB Bandung. 

Untuk pelaksanaan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja, dalam hal ini PT. RSB 
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Bandung sebagai pemotong pajak, harus mengerti dan memahami cara menghitung 

PPh Pasal 21, sesuai Undang-Undang perpajakan. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan kerja praktik yang dituangkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul : 

“TINJAUAN ATAS PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI KARYAWAN DAN TENAGA 

AHLI (DOKTER) PADA SALAH SATU RUMAH SAKIT BERSALIN DI 

BANDUNG” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang pemilihan 

judul, terdapat masalah-masalah yang diidentifikasi untuk tinjauan dan dianalisis 

dalam laporan ini, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakukan oleh PT. RSB Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakukan oleh PT.RSB Bandung? 

3. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakuan 

oleh PT. RSB Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Berdasarkan judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam kerja praktik ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

yang dilakukan oleh PT. RSB Bandung. 
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2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakukan oleh PT. RSB Bandung. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakuan oleh PT. RSB Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Data dan informasi yang telah diperoleh melalui penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi : 

1. Penulis 

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyata mengenai aplikasi 

teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan kenyataan yang ada di 

perusahaan dan sebagai media untuk menambah wawasan dan menguji 

kemampuan mahasiswa berkaitan dengan penghitungan, penyetoran dan 

pelaporan PPh pasal 21. 

2. Perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau 

informasi tambahan bagi perusahaan umumnya, pihak manajemen khususnya 

untuk menetapkan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis. 

3. Lembaga Pendidikan 

Dapat dijadikan sarana evaluasi sampai sejauh mana sistem dan kurikulum 

pendidikan yang dijalankan secara praktis dalam perusahaan/instansi serta 

sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan perusahaan/instansi 

yang dijadikan sebagai tempat PKL. 

4. Pihak lain 

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi juga sebagai bahan referensi untuk 

melakukan kerja praktik terhadap topik-topik yang berhubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini ataupun terhadap masalah yang 

lebih luas dari tugas akhir ini. 
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 1.5 Lokasi dan Kerja Praktik 

 Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan berkenaan 

dengan masalah yang diteliti dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis 

melakukan Kerja Praktik Lapangan di PT. RSB yang berlokasi di Jalan R.E. 

Martadinata Kacapiring Batununggal Bandung 40113. Adapun waktu pelaksanaan 

kerja praktik dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan April sampai dengan Juni 

2014. 

 


