
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas serta pesatnya 

perkembangan ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang andal, kreatif, dan 

kompetitif agar dapat sukses dalam bersaing dengan Negara-negara lain. Sumber Daya 

Manusia yang berkualitas tentunya harus berorientasi pada pengetahuan. 

Pengetahuan di bidang perpajakan merupakan salah satu aspek yang penting 

untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan melalui 

kepatuhan pembayaran pajak. 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri yang sangat besar 

peranannya bagi peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda 

pemerintahan. Oleh karena itu mengelola penerimaan negara tersebut dan 

memanfaatkannya untuk membiayai berbagai aktivitas pembangunan. Untuk 

melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah. Masyarakat di 

Indonesia harus mengerti pajak apalagi cara-cara penghitungannya, agar tidak terjadi 

adanya penyimpangan terhadap asas keadilan. Pemerintah juga telah mengeluarkan 

peraturan berupa Undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur tentang 

apa saja yang menjadi Subjek pajak dan Objek pajak. 

Penghasilan merupakan salah satu objek pajak tersendiri yang diatur dalam pajak 

penghasilan pasal 21 yang tidak kalah pentingnya dengan objek pajak lainnya. Kewajiban 

seorang wajib adalah menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 

penghasilan yang terutang yang sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang 

berlaku sekarang yaitu self assessment system.  

 Dalam pengertian sistem self assessment termasuk pula pemberian dan tanggung 

jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 

melaporkan besarnya jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan 

orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. 

 

 



 Pelaksanaan atas kewajiban memotong pajak penghasilan terhadap pihak lain 

tersebut hendaknya benar-benar dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku karena apabila 

terdapat kekeliruan dapat berakibat sipemotong dikenai sanksi perpajakan. Pemotong 

pajak penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan tersebut sebagai pelaksanaan 

penghitungan PPh pasal 21. Menurut Undang-undang tentang pajak penghasilan No.7 

tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 yang 

wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Bendaharawan Pemerintah, Pemberi 

Kerja, dan pihak lainnya. 

 Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka penting kiranya agar setiap wajib 

pajak memberikan informasi yang benar mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut 

sehingga banyak yang tidak melakukan penghitungan, pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan maupun pelaporan yang palsu akibatnya pendapatan Negara menjadi 

berkurang. Pengaruh yang ditimbulkan dari berkurangnya pendapatan Negara tersebut 

adalah berkurangnya lapangan pekerjaan, sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran 

semakin naik. 

 Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup perusahaan mengenai masalah 

perpajakan dimana satu sama lainya adalah merupakan siklus keterikatan, maka penulis 

mencoba membahas permasalahan dengan judul: “ Tinjauan Atas Pelaksanaan 

Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Bagi 

Karyawan Tetap Pada PT Kereta Api (Persero)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2 Identifikasi Masalah 



Identifikasi Masalah yang dapat penulis tampilkan dalam penyusunan Laporan 

Tugas Akhir adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh pasal 

21). 

2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh pasal 21). 

3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penghitungan, 

penyetoran, pemotongan dan  pelaporan pajak penghasilan (PPh pasal 21). 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja praktik 

Tujuan pembuatan laporan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penghitungan dan pemotongan pajak 

penghasilan (PPh pasal 21). 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh pasal 21). 

3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanakan 

penghitungan, penyetoran, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh pasal 

21). 

 

1.4 Kegunaan Kerja Praktik 

Kerja praktik ini diharapkan dapat berguna: 

1. Bagi penulis sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai tata cara         

pelaksanaan penghitungan dan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh pasal 21) atas pegawai tetap. Penelitian ini juga berguna untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Universitas Widyatama. 

2. Bagi PT Kereta Api (persero) diharapkan dapat menjadi bahan masukan pelaksanaan 

penghitungan dan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh 

pasal 21). 

3. Bagi pihak lain, mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

lanjutan atau penelitian sejenis atau sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang 

memerlukannya. 



 

1.5 Metodologi Kerja Praktik 

 Metodologi yang digunakan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

deskriptif analitik yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan 

keadaan suatu objek atau perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam melaksanakan kerja praktik ini adalah data 

primer, yaitu PT Kereta Api (persero), dan data sekunder yaitu data atau informasi yang 

meliputi kerja praktik, ceramah, perkuliahan, catatan kuliah yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut. 

 

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Survey (observasi langsung), yaitu mengumpulkan data dengan cara                   

mengamati secara langsung keadaan perusahaan, yang meliputi atau yang terlibat 

dengan penghasilan pegawai tetap dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan 

dengan kerja praktik. 

2. Komunikasi langsung (wawancara), yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara 

berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait. 

3. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, 

dan buku-buku yang tertulis lainnya yang berguna untuk menyusun laporan Tugas 

Akhir. 

 

 

 

 

 

 

1.5.2 Teknik Pengolahan Data 

 Pengolahan data yang dilakukan dari pengumpulan data sampai dengan tersajinya 

data tersebut dalam Laporan Tugas Akhir: 



1. Data primer dan data sekunder dikumpulkan. 

2. Peneliti melakukan analisis dan pengolahan terhadap data. 

3. Dilakukan pengklasifikasian data ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan  

perumusan masalah. 

4. Sebagai langkah terakhir data-data tersebut disusun dan disajikan dalam Laporan 

Tugas Akhir. 

 

1.6 Lokasi Survei dan waktu Kerja Praktik 

Lokasi penelitian yang menjadi objek bagi penulis yaitu PT Kereta Api (persero) 

yang beralamatkan di Jl.Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung sedangkan penelitiannya 

dilakukan mulai dari 1 Februari sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


