
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan

UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga

negaranya. Salah satu hukum yang harus ditaati di negara ini yaitu hukum

pajak. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam

mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia.

Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan wujud nyata dari

kemandirian pendanaan pembangunan (Pujiastuti, 2012).

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan

negara. Pada beberapa tahun terakhir ini, penerimaan dari sektor fiskal

mempunyai proporsi lebih dari 50% penerimaan dalam APBN. Berbagai

kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh

pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Kebijakan ini

membawa pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak

yang berkaitan dengan pajak. Self assessment system yang mengharuskan

Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan

pajak sendiri, menuntut semua pihak (termasuk pemungut/ pemotong

pajak) untuk mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan

perpajakan secara aktif (Siti Resmi, 2009).

Menurut Rochmad Soemitro yang dikutip oleh Diana Sari

(2013:34) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa

timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 membagi jenis

pajak yang dipungut menjadi lima jenis pajak diantaranya adalah Pajak
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Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB), dan Bea Materai.

Salah satu jenis pajak yang kita kenal yaitu Pajak Penghasilan

(PPh) Pasal 23. Ada dua dasar pemotongan pajak penghasilan pasal 23

yaitu dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa deviden, bunga termasuk

premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian

hutang, royalti, hadiah dan dari perkiraan penghasilan neto untuk

penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan

penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah di

potong PPh pasal 21 (Diana Sari, 2013).

BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat memiliki beberapa

karyawan, baik itu karyawan tetap maupun karyawan kontrak atau

oursourching. Yang disebut sebagai karyawan tetap pada BPJS

Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat adalah pegawai yang menerima atau

memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara terus-menerus dan

ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang

bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang

pegawai yang bersangkutan bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan

tersebut. Sedangkan karyawan kontrak atau outsourching adalah pegawai

yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan

bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang

dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh

pemberi kerja. Adapun jumlah karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Kanwil

Jawa Barat sebanyak 42 orang yang terdiri atas karyawan tetap 28 orang

dan karyawan kontrak atau outsourching 14 orang. (Hasil Wawancara

dengan Bagian Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat ,

2015).

Jasa outsourching atau disebut juga jasa penyedia tenaga kerja

merupakan salah satu jenis jasa yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh)
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Pasal 23. Jasa outsourching adalah jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja

kepada pengguna jasa tenaga kerja dengan menerima imbalan dalam

bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya. Tenaga kerja

tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja

atas jasa tenaga kerja yang diserahkannya. Menurut BPJS Ketenagakerjaan

Kanwil Jawa Barat pada bagian keuangan, jasa outsourching merupakan

jasa yang tiap bulan pasti ada dan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Selain itu besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa outsourching

yang dipotong hampir tiap bulan besarnya konstan. Sebagai salah satu

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

memerlukan jasa tenaga kerja bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan di

luar pekerjaan inti perusahaan. Misalkan jasa cleaning services, satpam

atau security dan driver atau sopir (Hasil Wawancara dengan Bagian

Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat , 2015).

Adapun salah satu syarat prokuremen yang dilakukan terhadap

vendor yang dilakukan BPJS Ketengakerjaan yaitu vendor harus memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan

memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak Badan untuk melakukan

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

sehubungan dengan jasa pihak lain. Selain itu, BPJS Ketenagkerjaan harus

memperhatikan bagaimana pencatatan secara Akuntansi Pajak sesuai

dengan PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan dan pelaksanaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan

pemotongan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

merupakan hal yang penting demi terjaganya kerjasama antara BPJS

Ketengakerjaan dengan pihak lain atau rekanan (BPJS Ketengakerjaan,

2014).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

merupakan bentuk transformasi dari PT Jamsostek (Persero) Tbk yang

diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada awal tahun

2014  di Istana Bogor. BPJS merupakan lembaga yang di bentuk untuk
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menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2011. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan

menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia

yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes dan lembaga jaminan

ketenagakerjaan PT. Jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan mempunyai empat

program jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan

Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JT), dan Jaminan Kematian (JKM)

(BPJS Ketenagakerjaan, 2014).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas

masalah tentang bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada

lembaga atau instansi negara yang bergerak di bidang jasa asuransi sosial,

yaitu sebagai Wajib Pajak Badan yang melaksanakan kewajiban

perpajakan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyusun Laporan

Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PERHITUNGAN,

PEMOTONGAN, PENYETORAN,  PELAPORAN, DAN

PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

ATAS JASA OUTSOURCHING PADA BPJS

KETENAGAKERJAAN KANWIL JAWA BARAT.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah dikemukakan dalam latar

belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa outsourching pada

BPJS Ketengakerjaan Kanwil Jawa Barat?

2. Bagaimana penerapan Akuntansi Pajak (PPh) Pasal 23 pada BPJS

Ketengakerjaan Kanwil Jawa Barat?
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1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pemotongan,

penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas

jasa outsourching pada BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada BPJS Ketengakerjaan Kanwil

Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dengan  adanya penulian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi:

1. Penulis

Sebagai pemenuhan kewajiban dalam menempuh ujian akhir dan

dapat menambah wawasan menyangkut pelaksanaan, perhitungan,

pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 23 serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama

masa perkuliahan.

2. Perusahaan

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat berguna dalam

memberikan informasi dan sebagai bahan masukkan guna

mencapai efektivitas perusahaan untuk mengadakan peningkatan

dan perbaikan di segala bidang dan juga bermanfaat untuk

kelancaran aktivitas perusahaan guna menunjang kemajuan

perusahaan.
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3. Pihak Lain

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi

untuk penyusunan selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis melakukan

penelitian pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat yang

beralamat di Jl. PH Hasan Mustofa No.39 Bandung. Penelitian ini

dilakukan pada tanggal 9 Februari sampai 6 Maret 2015, pada pukul

08.00- 17.00 dari hari Senin sampai hari Jumat.


