
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar 

pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda 

pemerintahan. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dari sektor pajak 

diharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk membayar pajak, sehingga aktivitas 

pembangunan dapat diwujudkan secara nyata. 

Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidak mudah karena 

masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara perhitungannya agar tidak 

terjadi kesalahan dan penyimpangan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu 

pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-Undang Perpajakan. Undang-

Undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, 

subjek pajak, objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.       

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada 

pemerintah untuk menambah kas negara, dan membiayai pengeluaran negara, 

menurut Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat 

prestasi kembali/dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. 

Pemerintah telah menetapkan  sistem pemungutan pajak yaitu dengan Self 

Assessment System. Masyarakat diberi kepercayaan untuk memperhitungkan, 

membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang dan tanggung jawab 

kepada wajib pajak sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia. 

Dalam hal pajak penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan 

berdasarkan Undang-Undang  No.36  Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), adalah 

penghasilan. Penghasilan adalah  setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diterima/diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) tersebut, salah satu sumber penghasilan adalah dari 

pekerjaan. 



 

 Menurut Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan 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 Koperasi Pedagang Pasar Baru sebagai wajib potong, harus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perhitungan, pemotongan, 

penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku yang telah ditentukan pemerintah, tentunya akan 

merugikan Negara.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kerja praktik 

pada Koperasi Pedagang Pasar Baru 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 PPH PASAL 21 

PADA KOPERASI PEDAGANG PASAR BARU”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

           Masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan atas perhitungan, pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar Baru ? 

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Koperasi Pedagang Pasar Baru dalam 

pelaksanaan atas perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan  PPh 

Pasal 21 ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir 

Maksud penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam 

menyusun laporan tugas akhir D3 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi. 

       Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan atas perhitungan, pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Koperasi Pedagang Pasar Baru. 



 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Pedagang Pasar 

Baru dalam pelaksanaan atas perhitungan, pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan PPh Pasal 21. 

 

1.4 Kegunaan Laporan  Tugas Akhir 

           Penulis mengharapkan hasil laporan tugas akhir ini dapat memberikan 

manfaat bagi :  

1. Koperasi  

Dapat digunakan sebagai tinjauan atas perhitungan, pemotongan, penyetoran 

dan pelaporan PPh Pasal 21 yang telah dijalankan serta sebagai bahan 

masukan untuk membantu koperasi dalam meningkatkan kinerja 

operasionalnya. 

2. Penulis 

Dapat menambah pengetahuan tentang perhitungan, pemotongan, penyetoran 

dan  pelaporan PPh Pasal 21 serta mendapat pengalaman selama masa praktik 

di koperasi. 

3. Pihak Lain 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain sehingga dapat 

dijadikan bahan acuan atau referensi dalam penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Metode Laporan  Tugas Akhir 

       Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini adalah :   

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Pengumpulan data dengan cara memperoleh data  primer dengan mengadakan 

peninjauan langsung pada perusahaan yang diteliti. 

Prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan data primer tersebut               

adalah :  

a. Wawancara (Interview) 

Melakukan tanya jawab langsung dengan pembimbing dan staf karyawan 

lainnya dalam perusahaan untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir. 



 

b. Observasi 

Melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung untuk memahami 

kondisi dan kegiatan yang dilakukan di perusahaan. 

c. Pengumpulan dan penelitian dokumen perusahaan yang diperlukan 

sehubungan dengan topik bahasan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian dengan cara mendapatkan referensi dan teori-teori yang relevan 

dalam membahas masalah yang akan ditemukan pada saat penelitian lapangan 

dan membaca sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan objek 

penelitian. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

Untuk memperoleh data guna penulisan laporan tugas akhir ini, penulis 

melakukan kerja praktik di Koperasi Pedagang Pasar Baru yang berlokasi di Jalan 

Otto Iskandardinata No 70, Bandung, sedangkan waktu kerja praktik dimulai 

tanggal 8 April 2010 sampai dengan tanggal 24 April 2010. 

  

  

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 


