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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 

salah satu tujuan pembangunan Negara Indonesia adalah meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata. Tujuan tersebut 

dapat tercapai apabila perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan terencana 

yaitu dengan jalan pembangunan. 

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting 

peranannya dalam kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan 

pembangunan dan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran 

pembangunan adalah dari sektor pajak (Thomas Sumarsan, 2013:5), sehingga 

diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk membayar pajak. Hal tersebut 

berbanding terbalik dengan fenomena yang terjadi saat ini. Kesadaran untuk 

menjadi Wajib Pajak (WP) masih rendah di masyarakat. Itu berimbas terhadap 

belum optimalnya perolehan pajak selama ini. Proses pelayanan pajak yang rumit 

dan butuh waktu lama memang menjadi kendalanya. Bagi orang sibuk yang tidak 

memiliki banyak waktu, tentu saja proses pelayanan pajak yang berjam-jam 

lamanya bukan pekerjaan yang menyenangkan. Itulah sebabnya, kemudian 

banyak WP yang malas sehingga mengabaikan kewajibannya tersebut (Tribun 

Jabar, 26 April 2014). 

Pajak di Indonesia telah dikelola secara khusus oleh Direktorat Jenderal 

Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Selain itu, diatur 

juga dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlandaskan falsafah Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang 

menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan 

sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta rakyat dalam praktik 

kenegaraan. (Etty Muyassaroh, 2012:7) 

Menurut Etty Muyassaroh (2012:8) pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang. Pembayar pajak tidak akan mendapat kontra 
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prestasi atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat 

umum. 

Pemerintah telah menetapkan sistem pemungutan pajak yaitu Self 

Assessment System. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, 

membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem 

ini diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, 

terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri. (Etty 

Muyassaroh, 2012:11) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) yang 

menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), 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 dalam bentuk apapun. 

Menurut Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 

yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 bahwa 

yang wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah bendaharawan 

pemerintah, pemberi kerja, dan pihak lainnya. Pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilakukan oleh pemberi kerja, dalam hal ini PT. Indosat Tbk sebagai wajib 

potong, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

melakukan kerja praktik pada PT. Indosat Tbk dengan objek yang difokuskan 

pada pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21. Hasil kerja praktik ini akan dituangkan ke dalam laporan 

yang berjudul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN PERHITUNGAN, 

PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT. INDOSAT TBK.” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Indosat Tbk? 

2. Kendala apa saja yang biasanya timbul pada saat pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. 

Indosat Tbk? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Indosat Tbk. 

2. Mengetahui kendala apa saja yang biasanya timbul pada saat pelaksanaan 

perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 

21 pada PT. Indosat Tbk. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan akan memberikan manfaat 

baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama bagi: 

1. Penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam dunia 

nyata tentang pengaplikasian teori-teori yang didapat selama masa 

perkuliahan. 

2. Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi 

perusahaan umumnya, pihak manajemen khususnya untuk menetapkan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas penulis. 
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3. Pihak lain 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang memerlukan informasi 

mengenai masalah yang dibahas penulis serta dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk 

penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan kerja praktik secara 

langsung pada PT. Indosat Tbk yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 644A 

Bandung. Waktu dilaksanakannya penelitian yaitu mulai dari tanggal 12 Agustus 

2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014. 


