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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul  

Salah satu tujuan pembangunan Negara yang tercantum di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyatnya secara adil dan merata. Tujuan tersebut akan tercapai apabila 

perekonomian Indonesia dalam keadaan baik dan terencana yaitu dengan jalan 

Pembangunan. Pada era globalisasi ini kegiatan yang dilakukan di berbagai sektor 

dapat memberikan pendapatan bagi Negara. Sumber pendapatan tersebut dapat 

dialokasikan untuk pembangunan nasional. Pencapaian tujuan pembangunan nasional 

tentunya membutuhkan partisipasi dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun 

warga Negara itu sendiri. Sebagai Negara yang memiliki penduduk cukup banyak, 

Bangsa Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh rakyat 

dengan sebaik-baiknya. (Hani Risnawati, 2014) 

Sebagai salah satu pendapatan Negara yang sangat penting perannya dalam 

kehidupan bernegara khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan dan untuk 

membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan adalah dari 

sektor pajak (Thomas sumarsan, 2012:5), sehingga diharapkan partisipasi aktif dari 

masyarakat untuk membayar pajak. 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang. 

Pembayaran pajak tidak akan mendapat kontra prestasi atas pajak yang telah 

dibayarkan. Pajak di Indonesia itu sendiri telah dikelola secara khusus oleh Direktorat 

Jenderal Pajak yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan. Selain itu, 

diatur juga dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlandaskan falsafah Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang 

menjungjung tinggi hak warga Negara dan menempatkan kewajiban perpajakan 

sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan peran serta rakyat dalam praktik 

kenegaraan. (Etty Muyassaroh, 2012:7) 
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Pemerintah telah menetapkan sistem pemungutan pajak yaitu Self Assessment 

System. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini diharapkan 

administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, senderhana 

dan mudah dipahami oleh wajib pajak itu sendiri. (Etty Muyassaroh, 2012:11) 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) mengenai 

Pajak Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Maka penghasilan yang 

dikenakan oleh BPJS Kesehatan adalah gaji dan tunjangan serta pembayaran lainnya 

yang terkait dengan gaji. Jika BPJS Kesehatan dihubungkan dengan penelitian di 

atas, BPJS Kesehatan bagaikan Wajib Pajak (WP) yang diberi kepercayaan untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Terutamanya 

untuk menghitung dan melapor Pajak Penghasilan Pasal 21. 

BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang dibentuk 

pemerintah untuk memberikan Jaminan Kesehatan untuk masyarakat. Sebagai 

penyelenggara jaminan kesehatan sosial, BPJS Kesehatan terus berupaya agar seluruh 

fasilitas kesehatan (faskes) di Indonesia dapat mendukung berjalannya program 

jaminan kesehatan secara optimal melalui penerapan sistem rujukan berjenjang dan 

pola pembayaran BPJS Kesehatan. Maka dari itu BPJS Kesehatan melakukan 

pembayaran dana kapitasi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik 

Pemerintah Daerah.(bpjs-kesehatan.go.id). 

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada 

FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan 

jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Menurut pasal 7 Ayat (1) Peraturan 

Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan 

diakui sebagai pendapatan. 

Maka dari itu BPJS Kesehatan sebagai pemberi pendapatan kepada FKTP yang 

telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan wajib melaksanakan penghitungan, 

pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam hal ini BPJS 
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Kesehatan sebagai pemotong pajak, harus mengerti dan memahami cara menghitung 

PPh Pasal 21, sesuai Undang-Undang perpajakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan observasi yang 

dituangkan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS 

PELAKSANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN DANA KAPITASI 

TENAGA AHLI (DOKTER) PADA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG 

UTAMA BANDUNG” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini perlu ditetapkan terlebih dahulu 

pokok permasalahan yang akan dikemukakan, sehingga penulis laporan ini tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dikemukakan, serta agar dapat 

memberikan arah pembahasan yang baik, maka penulis merasa perlu untuk 

membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

pembayaran dana kapitasi tenaga ahli (dokter) yang dilakukan oleh BPJS 

Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung? 

2. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

pembayaran dana kapitasi tenaga ahli (dokter) yang dilakukan oleh BPJS 

Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung? 

3. Kendala-kendala apa saja yang terjadi saat perhitungan dan pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran dana kapitasi tenaga ahli 

(dokter) yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama 

Bandung? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada maka maksud dan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

pembayaran dana kapitasi tenaga ahli (dokter) yang dilakukan oleh BPJS 

Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung 

2. Mengetahui pelaksanaan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

pembayaran dana kapitasi tenaga ahli (dokter) yang dilakukan oleh BPJS 

Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung 

3. Mengetahui kendala yang terjadi saat perhitungan dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 atas pembayaran dana kapitasi tenaga ahli (dokter) 

yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Bandung 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Data dan informasi yang telah diperoleh melalui penelitian ini diharapkan 

dapat berguna bagi: 

1. Penulis 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan menyempurnakan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan juga diharapkan 

dapat melatih kemampuan menganalisa, berfikir sistematis, dan menguji 

kemampuan mahasiswa berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh 

Pasal 21. 

2. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk mendukung 

pengembangan usaha perusahaan atau informasi tambahan bagi 

perusahaan berkaitan tentang perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21. 
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3. Pembaca 

Diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu, pengetahuan ilmu dan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian lain yang akan mengambil judul 

tentang perhitungan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 bagi tenaga 

ahli (dokter). 

 

1.5 Tempat dan Waktu Kerja Praktik   

Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan berkenaan 

dengan masalah yang diteliti dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, maka penulis 

melakukan Kerja Praktik Lapangan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Utama 

Bandung yang berlokasi di jalan Pelajar Pejuang 45 No 66 Bandung 40263. Tlp (022) 

7317058, 7307734, 7305693, 7315572. Fax: (022) 7307439. Hotline service: 0812 

2044 4445. Adapun waktu pelaksanaan kerja praktik dilakukan mulai tanggal 2 

februari 2015 sampai dengan 6 maret 2015. 

 


