
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan Negara perlu terus 

ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan 

kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.kesadaran setiap wajib pajak 

(WP) dibidang perpajakan harus terus ditingkatkan, karena pada kenyataannya 

masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya dibidang 

perpajakan, dan juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang selalu berusaha 

menekan pajak sekecil mungkin.oleh karena itu penyelenggaraan perpajakan 

perlu terus ditingkatkan walaupun terdapat kendala-kendala baik dari masyarakat, 

pemerintahan, maupun dari peraturan perundang-undangan perpajakan itu 

sendiri.kendaa tersebut harus dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi, salah 

satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para 

penyelenggara pemerintahan sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan 

administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Negara. 

Salah satu jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 23 adalah pajak 

yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan wajib pajak dalam negeri serta 

BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelanggaraan kegiatan 

selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau 

terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, BUT atau atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.subjek pajak 

yang menerima atau memperoleh penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 

pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri serta BUT.Dasar hokum pengenaan 

pajak penghasilan pasal 23 adalah UU no.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan 



 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no.17 tahun 2000.Aturan 

pelaksanaan peraturannya adalah Kep Dirjen pajak No.kep-170/ PJ / 

2001.Berlaku mulai tanggal 28 maret 2002.Ada 2 (dua) dasar pemotongan  pajak 

penghasilan (pph) pasal 23 yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa 

deviden, bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian hutang, royalty, hadiah dan dari perkiraan penghasilan 

neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehungan dengan 

penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipoting pajak penghasilan 

(pph) pasal 21. Tarip pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 yaitu sebesar 

15% dari perkiraan penghasilan netto/sewa dan penghasilan  sehubungan dengan 

penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konsutan, dan jasa lainya. Sebesar 20% dari jumlah bruto dalam hal jumlah 

deposito dan tabungan, sebesar 15% dari jumlah bruto atas jumlah deviden, bunga 

termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan jaminan pengembalian 

hutang, royalty, hadiah,dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagai 

mana dimaksud dalam pajak penghasilan (pph) pasal 21. 

Pajak penghasilan (pph) pasal 23 merupakan hal yang penting sama halnya 

dengan pajak lainya  dan PT. INTI, sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 

wajib melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan atas pembayaran sewa 

dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan hara, dan jasa pihak lain. 

Karena dipandang penting masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk 

melakukan kerja praktik dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran oleh pelaporan pajak penghasilan (pph) pasal 23 

khususnya terhadap pembayaran sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta dan jasa pihak lain di PT. INTI. Laporan tugas Akhir ini 

penulis akan tuangkan laporan dengan judul “TINJAUAN ATAS 

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

PADA PT. INTI.” 



 

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang pemilihan judul diatas dan 

mengacu kepada topik pembahasan tentang pajak penghasilan (PPh) pasal 23, 

maka penulis mengidentifikasikan maslah dalam hal sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan 

pph pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta dan jasa pihak lain di PT. INTI ? 

2. kendala atau masalah apa yang timbul dalam pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa 

pihak lain di PT. INTI dan bagaimana mengatasinya ? 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

 

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah di identifikasikan diatas, maka 

laporan tugas akhir ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanakan perhitungan, pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas sewa dan 

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa pihak lain 

telah memadai. 

2. untuk mengetahui kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan jasa 

pihak lain. 

 

 

 

 



 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 

Hasil laporan tugas akhir ini diharapkan berguna untuk berbagai pihak 

antara lain : 

1. Bagi Penulis, hasil penelitian ini berguna dalam memberikan tambahan 

pengetahuan mengenai pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyetoran, 

dan pelaporan dari pajak penghasilan (PPh) pasal 23 dan praktik dilapangan. 

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan dalam melaksanakan ketentuan dibidang perpajakan disuatu 

perusahaan Negara. 

3. Bagi Rekan-rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang mempelajari untuk 

mendalami bidang studi perpajakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut.   

   

1.5 Metodologi Kerja Praktik 

 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu 

jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan 

sejenis mungkin tanpa ada parlakuan terhadap objek yang diteliti ( Kountour 

R.2004 : 106 ) 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun 

tugas akhir adalah : 

1. Penelitian Lapangan 

Yaitu penelitian langsung pada objek penelitian , dengan cara : 

a). Observasi 

     Yaitu melakukan pengumpulan data secara langsung yang terjadi dalam  

perusahaan, disesuaikan dengan masalah yang dihadapi penulis . 

 

 



 

b). Interview 

     Dalam hal ini penulis melakukan komunikasi langsung dengan pihak-pihak      

yang berkepentingan untuk mengamati masalah yang dihadapi penulis . 

2. Penelitian Keperpustakaan  

Dilakukan degan menggunakan buku-buku literatur yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan dalam pengamatan ini, dengan demikian penyusunan 

laporan tugas akhir ini lebih terarah karena menggunakan landasan teori yang 

kuat . 

 

 

1.6 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktik 

 

Dalam rangka pengumpulan data, penulis melakukan kerja praktik di 

perusahaan PT.INTI di jalan Moch.Tohha No.77, Bandung . Adapun kerja praktik 

ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan selesai .  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


