
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini negara Indonesia sedang dalam tahap pembenahan kembali 

perekonomian yang sangat terpuruk akibat krisis ekonomi. Pembenahaan ini 

dilakukan ketika perekonomian Indonesia mulai bangkit kembali. Pada 

hakekatnya, pembangunan dilaksanakan agar bangsa Indonesia mulai mandiri 

kembali, tetapi hal ini tidaklah mudah dilaksanakan karena negara Indonesia 

masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari negara-negara maju, organisasi 

internasional dan sebagainya. 

Salah satu kebutuhan yang diperlukan negara Indonesia untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat saat ini adalah masalah pembiayaan. Cara 

pembiayaan pembangunan di negara Indonesia dapat dilakukan melalui sumber-

sumber penerimaan negara dari sektor Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, 

Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Pajak. 

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutama 

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. 

 Jenis-jenis pajak menurut lembaga pemungutnya terdiri atas Pajak Pusat 

dan Pajak Daerah. Pajak pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPn Bm), Pajak 

Bumi dan Bangunan  (PBB) dan Bea Materai. Pajak daerah terdiri atas Pajak 

Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang 

Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah dijelaskan bahwa, Pajak Hotel  merupakan pajak atas pelayanan  yang 



dilakukan kepada tamu hotel, segala bentuk pelayanan yang diberikan dan 

disediakan oleh hotel dengan pembayaran merupakan objek pajak.  

Peran pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan 

dirasakan penting dan dominan. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan 

menyadari hal tersebut, sehingga mengupayakan penerimaan dalam negeri dapat 

terus ditingkatkan. 

 Untuk melaksanakan perhitungan pajak tidaklah terlalu mudah. 

Masyarakat 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 tata cara perhitungan 

pajak. 

 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 bendaharawan pemerintah, pemberi 

kerja, dan pihak lainya. Pelaksanaan yang dilakukan oleh pemberi kerja dalam hal 

ini perusahaan sebagai wajib potong, harus sesuai dengan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 PT. PLN (persero) adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara dan 

merupakan wajib pajak badan selain sebagai subjek pajak atas penghasilan dari 

kegiatan usaha yang dijalankannya. PT. PLN (persero) sebagai pemotong pajak 

penghasilan pasal 21 wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan. Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dan hasil penelitian ini akan dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir yang 

berjudul : “TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh 

PASAL 21 PADA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN 

BANTEN”. 



1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang 

pemilihan judul, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

yang dilakukan PT. PLN (PERSERO). 

2. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh 

PT. PLN (PERSERO). 

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. PLN (PERSERO) 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan 

penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. PLN (PERSERO). 

2. Untuk dapat mengetahui mengenai pelaksanaan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO). 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh    PT. 

PLN (PERSERO) dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan penghitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

 

1.4 Kegunaan Kerja Praktik 

Dengan diadakannya kerja praktik ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Penulis  

Hasil dari kerja praktik ini menjadi tambahan pengetahuan yang 

berharga dan penulis dapat lebih memahami dalam pelaksanaan 

perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21. 

2. Perusahaan 

 Hasil kerja praktik dan pembahasan ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan umumnya, pihak 

manajemen khususnya untuk menetapkan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas penulis. 



      3.   Pihak lain 

 Yaitu pihak yang berkepentingan mengenai topik permasalahan yang 

penulis lingkup, diharapkan informasi yang diberikan dapat 

memberikan pengetahuan dan dijadikan bahan referensi untuk 

melakukan kerja praktik terhadap topik-topik yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini ataupun terhadap 

masalah yang lebih luas dari tugas akhir ini. 

 

1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir 

Metode penyusunan laporan tugas akhir ini  penulis mengunakan metode 

penelitian deskriptif, menurut Diana Nurhayati., SE metode deskriptif adalah  

suatu metode yang memaparkan, menganalisis kemudian memberikan pemecahan 

terhadap suatu permasalahan yang sedang berlangsung di perusahaan yang sedang 

diteliti. Berdasarkan teori, data yang didapatkan kemudian diolah, dianalisis, 

diproses dan ditarik kesimpulannya serta diberikan saran-saran apabila diperlukan. 

Penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan (Library research). Untuk memperoleh data 

sekunder yang akan digunakan sebagai dasar pembahasan, yaitu 

dengan mempelajari literatur baik melalui buku, majalah, jurnal, 

maupun bahan-bahan yang penulis peroleh selama perkuliahan. 

2. Studi lapangan (Field research). Untuk memperoleh data primer,  

yaitu peninjauan yang dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan 

langsung ke tempat terdapatnya masalah, hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan data yang akurat dan relevan. Studi lapangan terdiri dari: 

a. Wawancara (Interview), yaitu teknik pengumpulan data dengan 

jalan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak 

yang berwenang dan bertanggung jawab untuk memberikan data 

dan keterangan yang lainnya. 

b. Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

dilokasi penelitian yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan. 



c. Kerja praktik, yaitu penulis turut ikut kerja langsung terhadap 

objek yang diamati di lapangan. 

 

 1.6 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. PLN 

(PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten yang berlokasi di jalan Asia 

Afrika No.63 Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan mulai pada 

tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan  tanggal 31 Desenber 2008. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


