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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 karena jumlahnya relatif stabil. 

Dari sektor pajak diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam 

membiayai rumah tangga negara dan aktivitas pembangunan dapat 

diwujudkan secara nyata. 

Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah 

terlalu mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-

cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan 

dalam perhitungan maupun pembayaran pajak. Oleh karena itu 

pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Undang-undang Perpajakan. 

Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan pajak baik, mengenai subjek pajak, objek pajak maupun tatacara 

perhitungan pajak. 

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang 

terutang oleh Wajib Pajak menurut Undang-undang dan peraturan-

peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali yang 

secara langsung dapat dinikmati oleh Wajib Pajak yang ditujukan oleh 

pemerintah guna membiayai pengeluaran negara untuk kepentingan 

umum, berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Penghasilan merupakan salah satu objek pajak tersendiri yang 

diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sama pentingnya dengan 

objek pajak yang lain. Menurut undang-undang tentang Pajak Penghasilan 

No. 7 tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 

17 tahun 2000 bahwa yang wajib memotong PPh Pasal 21 adalah 
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bendaharawan pemerintah, pemberi kerja, dan pihak lainnya. 

Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal ini perusahaan 

sebagai Wajib Potong, harus sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu, perusahaan harus mengerti dan paham cara 

menghitung PPh Pasal 21 dengan cara peningkatan dalam hal pendidikan 

dan pengetahuan yang berkaitan dengan pajak, serta undang-undang 

perpajakan. Pelaporan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan akan menghambat kelancaran dalam pelaksanaan program 

yang telah ditentukan menurut batas waktu penyampaian SPT masa PPh 

Pasal 21 dan SPT tahunan PPh Pasal 21, hal ini tentunya akan merugikan 

negara. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik melakukan kerja 

praktik pada PT. Lucas Djaja Pharmaceutical dengan objek yang 

difokuskan pada penerapan ketentuan PPh Pasal 21 yaitu pajak atas 

Penghasilan dari Pegawai PT. Lucas Djaja Pharmaceutical, hasil kerja 

praktik ini akan dituangkan dalam laporan yang berjudul: “TINJAUAN 

TENTANG PENGHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN 

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI KARYAWAN PT. LUCAS 

DJAJA PHARMACEUTICAL  UNTUK PERIODE TAHUN 2005”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang 

pemilihan judul, maka masalah yang diidentifikasikan adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 

21 yang dilakukan oleh PT. LUCAS DJAJA PHARMACEUTICAL 

untuk periode tahun 2005. 

2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 

yang dilakukan oleh PT. LUCAS DJAJA PHARMACEUTICAL untuk 

periode tahun 2005. 
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3. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan 

oleh PT. LUCAS DJAJA PHARMACEUTICAL untuk periode tahun 

2005. 

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. LUCAS DJAJA 

PHARMACEUTICAL dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 untuk periode tahun 2005. 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan kerja praktik ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. LUCAS DJAJA 

PHARMACEUTICAL. 

2. Untuk dapat mengetahui mengenai pelaksanaan penyetoran Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan olleh PT. LUCAS DJAJA 

PHARMACEUTICAL. 

3. Untuk dapat mengetahui mengenai pelaksanaan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. LUCAS DJAJA 

PHARMACEUTICAL. 

4. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh 

PT. LUCAS DJAJA PHARMACEUTICAL dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

 

 

 

 

 

 

 



Bab I Pendahuluan 

 4 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dengan adanya penulisan Laporan Tugas Akhir ini sangat 

diharapkan membawa manfaat baik bagi: 

1. Penulis 

Guna pemenuhan kewajiban dalam menempuh Ujian Akhir dan 

dapat menambah wawasan dalam hal-hal yang menyangkut 

perpajakan pada umumnya dan perkembangan perpajakan di 

indonesia pada khususnya, juga dapat menambah Ilmu dan 

pengetahuan yang tidak didapat penulis di bangku kuliah. 

2. Perusahaan  yang bersangkutan 

Diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan 

atau bahan pertimbangan pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan 

pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dimasa yang akan datang. 

3. Pihak Lain 

Sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan dan 

pengetahuan pihak lain yang berkepentingan mengenai Pajak 

Penghasilan PPh Pasal 21. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Field Research (Riset Lapangan) 

Adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara 

terjun langsung ke lokasi pelaksanaan Kerja Praktik untuk memperoleh 

data ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa teknik. 

a. Teknik Wawancara/Interview 

Yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang 

berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan penjelasan 

terhadap masalah-masalah yang menjadi objek pengamatan 

atau pembahasan. 
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b. Teknik Pengamatan/Observasi 

Yaitu mengadakan peninjauan langsung terhadap 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi data pembahasan. 

c. Kerja Praktik 

Menghimpun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

objek pengamatan pada penilaian. 

2. Library Research (Riset Kepustakaan) 

Adalah suatu metode untuk memberikan kesimpulan mengenai 

data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca buku, majalah, 

koran dan catatan-catatan serta sumber-sumber lain yang ada 

hubungannya dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan 

bekenaan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan Laporan Tugas 

Akhir ini, maka penulis melakukan Kerja Praktik di PT. LUCAS DJAJA 

PHARMACEUTICAL yang berkedudukan di JL. Belitung No. 7. Adapun 

waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Kerja Praktk ini adalah selama 

1 bulan terhitung dari bulan Desember 2006 sampai dengan bulan Januari 

2007. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


