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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar belakang pemilihan judul  

 Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dengan terpenuhinya suatu syarat 

yaitu tercapainya kemakmuran rakyat dalam bidang ekonomi. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan ekonomi 

yang terus berkembang dan mengalami kemajuan yang begitu pesat, serta 

meningkatkan penerimaan Negara terutama dari sektor pajak. Pajak merupakan 

salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

peningkatan pembangunan nasional dan kelangsungan jalannya roda 

pemerintahan (Sudirman&Amirudin,2012). Bagi negara, pajak adalah salah satu 

sumber penerimaan paling penting yang akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Early Suandi,2011).  

 Salah satu faktor yang menunjang agar penerimaan pajak berjalan secara 

optimal yaitu tingkat perekonomian negara yang menentukan kemampuan 

ekonomi rakyat sebagai wajib pajak yang melaksanakan kewajiban dalam 

membayar pajak, yang didukung dengan system  perpajakan yaitu Self Assessment 

System. Penggunaan system ini disampaikan dalam bentuk Surat Pemberitahuan 

(Resmi,2012).  Dan withholding system yaitu sistem pemungutan pajak yang 

mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipungut oleh pihak ketiga. Pihak 

ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan 

pemerintah (Early Suandy,2011) 

 Pajak yang potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan 

merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau di perolehnya dalam suatu tahun pajak. (Siti Resmi, 2012). 

BerdasarkanUndang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 Ayat (1) yang menjadi 

objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari 
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Indonesia,  yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

 Pajak Penghasilan pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 22, 

merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah atau 

lembaga-lembaga Negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan 

barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta 

berkenaan dengan kegitatan dibidang impor atau kegiatan usaha lain (Siti 

Resmi,2012). 

 PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), 

dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 

ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam 

negeri, Penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan 

luar negeri lainnya (Siti Resmi,2012). 

  Bendahara Dinas Pendidikan Pemprov Jabar sebagai wajib pungut  yang 

bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 22 dan 23  dalam beberapa 

transaksi  melakukan kesalahan dalam menetapkan pengenaan pajak penghasilan 

pasal 22 atau 23  terhadap objek pajak tertentu setiap bulannya, maka kesalahan 

pembebanan terhadap pasal pajak perlu dilakukan koreksi. 

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis untuk melakukan  kerja praktek 

pada Dinas Pendidikan Pemprov Jabar dengan objek yang difokuskan pada pada 

Pengenaan Pajak Penghasilan pasal 22 dan pasal 23. Hasil kerja praktek ini akan 

ditungkan kedalam Laporan Tugas Akhir yang berjudul  

“TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN,PEMUTUNGAN,PENYETORAN 

DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN PASAL 23 

PADA DINAS PENDIDIKAN PEMPROV JABAR”. 
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1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan dalam penelitian Laporan Tugas Akhir ini 

penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan pasal 22, dan pasal 23 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 

Pemprov Jabar. 

2. Bagaimana proses koreksi yang dilakukan jika terjadi kesalahan dalam 

pengenaan pajak terhadap objek pajak tertentu. 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan Laporan Tugas Akhir  ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan 

Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pasal 23 yang dilakukan oleh Dinas 

Pendidikan PemProv Jabar. 

2. Untuk mengetahui proses koreksi yang dilakukan jika terjadi kesalahan 

dalam pengenaan pajak terhadap objek pajak tertentu. 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dengan diadakannya kerja praktik ini diharapkan dapat berguna bagi : 

1. Penulis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya 

yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan, baik secara langsung 

saat penelitian dilapangan atau berupa teori-teori yang terdapat pada buku 

perpajakan. 

2. Perusahaan  

Diharapkan laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

atau masukan dalam pelaksanaan pemungutan, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan pasal  22 dan 23  yang di lakukan oleh Dinas Pendidikan 

Pemprov Jabar. 
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3. Pihak lain 

Laporan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 

menambah pengetahuan dan dijadikan referensi atau bahan perbandingan 

tentang teori. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Dalam memperoleh data untuk menyusun tugas akhir ini,penulis 

melaksanakan kerja praktik pada Dinas Pendidikan Pemprov Jabar yang berlokasi 

di Jl Dr Radjiman no. 6 Bandung. Kerja Praktik ini dilakukan pada tanggal 16 

Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015. 

 


