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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Negara Indonesia dan 

dengan beragamnya cara pandang penduduk Indonesia, maka diperlukan suatu 

peraturan atau hukum yang dapat mengatur cara hidup mereka. Peraturan atau hukum 

dibuat oleh pemerintah semata-mata untuk mengatur masyarakat agar tercipta rasa 

aman, tentram, disiplin, dan terhindar dari hal-hal yang bersifat negatif. Salah satu 

hukum yang harus ditaati oleh masyarakat adalah hukum pajak. Hukum pajak 

termasuk kedalam hukum publik, dimana hukum tersebut bersifat memaksa dan 

apabila tidak dipatuhi akan mendapatkan sanksi. 

 Saat ini masyarakat kita telah sadar akan manfaat dari mentaati peraturan 

yang berlaku. Hal tersebut terlihat dari tingginya minat masyarakat dalam membayar 

pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada 

pemerintah untuk menambah kas Negara. Manfaat yang diperoleh dapat kita rasakan 

pada masa yang akan datang misalnya: untuk perbaikan sarana-sarana umum seperti: 

jalan raya, sekolah, rumah ibadah, dan sebagainya. 

 Peraturan perpajakan mengatur berbagai macam kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat diantaranya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN BM. Besarnya tarif pajak yang dikenakan 

berbeda-beda hal tersebut tergantung pada bentuk dari usaha yang dilakukan serta 

subjek yang dikenakan apakah badan atau orang pribadi. 

 Bagi subjek pajak orang pribadi maupun badan wajib melakukan perhitungan, 

pemotongan, penyetoran serta melaporkan pajak yang terutang. Dengan kita 
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melakukan kewajiban untuk membayar pajak, maka kita sudah ikut serta membantu 

pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia. 

 Dengan adanya peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka 

perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia harus mematuhinya. Bila dilihat 

dengan seksama, penduduk di Indonesia lebih memilih menjadi pegawai negeri atau 

menjadi pegawai swasta dibandingkan untuk menjadi wirausahawan. Melihat 

banyaknya masyarakat Indonesia yang menjadi karyawan, maka perusahaan harus 

menyisihkan sebagian dari penghasilan karyawannya untuk kas Negara berupa 

pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Pada saat penerimaan gaji karyawan 

tidak dibebani dengan pembayaran pajak secara individu, karena gaji yang telah 

diterima oleh karyawan telah dipotong untuk pembayaran pajak.   

    Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul 

“Tinjauan atas Prosedur Pembayaran PPh Pasal 21 Orang Pribadi”. 

I.2.  Identifikasi Masalah 

 Masalah yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana prosedur pembayaran PPh Pasal 21 orang pribadi 

2. Hambatan-hambatan dalam pembayaran PPh pasal 21 orang pribadi 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam 

pembayaran  PPh pasal 21 orang pribadi 
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I.3.  Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Tujuan laporan tugas akhir ini adalah untuk membandingkan antara 

pengetahuan yang telah diperoleh penulis dengan penerapan dalam praktik yang 

sebenarnya. 

 Sesuai dengan identifikasi masalah di atas tujuan yang lebih spesifik adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana prosedur pembayaran PPh pasal 21 orang pribadi 

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembayaran PPh pasal 

21 orang pribadi 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung-Bojonagara. 

I.4.  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi: 

1. Penulis 

Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang diperoleh selama masa 

belajar dengan praktik di perusahaan. Juga dapat menambah pengetahuan 

dalam mengembangkan teori dan penerapannya. 

2. Kantor Pelayanan Pajak 

Dapat digunakan sebagai tinjauan atas prosedur pembayaran PPh pasal 21 

orang pribadi yang telah dijalankan sebagai bahan masukan yang dapat 

membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasionalnya. 

3.   Pembaca/pihak lain 

1). Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai objek      

yang diteliti,  
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2). Sebagai panduan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada 

objek/masalah yang sama. 

 

I.5.  Metodologi Tugas Akhir 

1.5.1.   Jenis dan Sumber Data 

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

menurut jenis datanya terdiri dari: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pemberi informasi maupun 

dari pihak yang terkait. Contohnya: Tanya jawab dengan pegawai lingkungan 

perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang didapat secara langsung dari literatur-literatur, buku-buku, 

dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

1.5.2.   Teknik Pengumpulan Data   

 Teknik yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah metode 

deskriptif , yaitu  metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, 

serta menganalisa data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai 

masalah yang dihadapi yang kemudian disimpulkan. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara, sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan 

Disini penulis melakukan observasi langsung ke perusahaan yang menjadi 

objek penelitian dan melakukan wawancara baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan pihak yang berwenang. 
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2. Penelitian Kepustakaan  

Dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan guna mengumpulkan 

bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

1.5.3. Teknik Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun kembali data yang diperoleh secara sistematis dan teratur guna 

kelancaran dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Memasukkan data yang diperoleh ke dalam komputer, guna mempermudah 

mengecek ulang data dan menghindari kesalahan dalam memasukaan data 

yang diperoleh. 

 

I.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

Lokasi yang digunakan untuk meninjau keadaan perusahaan yang menjadi 

objek penelitian guna mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam 

menyusun Laporan Tugas Akhir ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bandung-Bojonagara yang berlokasi di Jalan Asia-Afrika No 114 Bandung. Waktu 

kerja praktik dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2008.  

 


