
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak menjadi salah satu pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat kita 

lihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diterbitkan oleh 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), bahwa pendapatan negara yang berasal 

dari sektor pajak menjadi pendapatan unggulan Negara Indonesia. Dalam 

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah 

memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun. Pemerintah 

menerima pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 

sebesar Rp 1.618,1 triliun, dan sisanya Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) sebesar Rp 275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Hal ini berarti 

bahwa pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak sebesar 85,4% dari 

total  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).  

Pemerintah melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan penerimaan 

pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat tujuh langkah yang 

diambil untuk meningkatkan penerimaan pajak, berikut ini adalah tujuh langkah 

tersebut : 

1. Penyediaan aplikasi pajak online. Masyarakat kini bisa menggunakan 

fasilitas e-Billing dan e-Filling untuk memudahkan pembayaran dan 

pelaporan pajak. 

Sistem Perhitungan, Penyetoran…, M. Rizky Bayu Aji, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



2 
 

2. Pengadaan program sosialisasi dan penyuluhan. Pemerintah kini gencar 

memberikan sosialisasi pajak melalui berbagai sarana. Selain membuat 

iklan layanan masyarakat, pemerintah juga memberikan penyuluhan di 

berbagai lingkungan masyarakat. Penyuluhan pajak juga dimasukkan ke 

dalam kurikulum sekolah. 

3. Pelaksanaan amnesti pajak. Pemerintah meluncurkan program amnesti 

pajak pada tahun 2017 lalu. Kebijakan ini dibuat untuk meluaskan basis 

Wajib Pajak sehingga dapat menambah jumlah pendapatan negara. 

4. Peningkatan kualitas teknologi dan SDM. Ada lima hal yang akan dilakukan 

DJP untuk meningkatkan kualitas SDM. Pertama, implementasi standar 

formasi dan komposisi pegawai. Kedua, implementasi rencana strategis. 

Ketiga, meningkatkan kepatuhan pegawai, keempat mengembangkan 

kompetensi pegawai. Kelima, menata desain kelembagaan.  

5. Meningkatkan mutu pendataan potensi pajak. Pemerintah dan DJP bekerja 

sama untuk menciptakan sistem pendataan yang lebih baik. Peta potensi 

pajak yang lebih rinci juga dibuat untuk membantu pemerintah mendaftar 

potensi pajak di dalam dan luar negeri. 

6. Ketegasan dalam penegakan hukum perpajakan. DJP meningkatkan 

ketegasan dalam penegakan hukum pajak. Tujuannya agar Wajib Pajak 

lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

7. Peningkatan mutu pemeriksaan dan penagihan. Mutu pemeriksaan yang 

baik akan mengurangi risiko kesalahan penghitungan, membantu 

menemukan potensi pelanggaran, serta memaksimalkan penerimaan pajak. 
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Terkait poin sebelumnya, DJP juga meningkatkan ketegasan dalam hal 

penagihan pajak bagi semua Wajib Pajak.  

Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai 

pihak yang memungut pajak dan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban 

membayar pajak. Hal ini menjadikan masing-masing pihak memiliki 

ketergantungan satu sama lain. Terkait jumlah beban pajak, masyarakat Wajib 

Pajak mengharapkan pemungutan beban pajak yang adil, yang berarti bahwa 

besarnya pajak terutang sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak, sedangkan 

pemerintah sebagai pihak pemungut pajak berharap adanya pelunasan pajak 

yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Salah satu penerimaan pajak oleh negara yaitu diperoleh dari pajak 

penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan 

atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik perorangan maupun 

lembaga, yang dimana penghasilan itu dapat dipakai ataupun untuk menambah 

kekayaan Wajib Pajak tersebut. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau 

biasa disebut PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri. Pengertian PPh 21 ini 

diambil berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-

32/PJ/2015. Pada semester I-2018, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan 

mengatakan bahwa penerimaan PPh 21 yang naik 15,54% menjadi Rp 53,24 
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triliun. Di periode yang sama di tahun sebelumnya pertumbuhan PPh 21 hanya 

di bawah 1%. 

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pegawai baik tetap maupun tidak 

tetap; penerima uang pesangon; pensiun atau uang manfaat pensiun; tunjangan 

hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; bukan pegawai yang 

menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa; 

anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai 

pegawai tetap pada perusahaan yang sama; mantan pegawai; dan peserta 

kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. 

Sedangkan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang 

dimana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, 

baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang 

dapat dikonsumsi, dipakai, ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak 

yang bersangkutan. Sebagai contoh objek pajak yang dimaksud salah satunya 

imbalan yang diterima berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 

diperoleh, seperti gaji, upah, tunjangan honorarium, dan sebagainya. 

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang digunakan sebagai tarif 

pajak. Tarif pajak disini maksudnya adalah tarif yang digunakan untuk 

menghitung besarnya pajak terutang atau pajak yang harus dibayar. Di 

Indonesia sendiri pun masih banyak orang Wajib Pajak yang kurang taat dalam 

membayar pajak. Hal tersebut dapat diperbaiki apabila Wajib Pajak memenuhi, 

memahami, dan melakukan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak 
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diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). 

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia terdapat 3 macam, yaitu 

Self Assessment System sistem pemungutan pajak yang membebankan 

penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang 

bersangkutan secara mandiri, Official Assessment System sistem pemungutan 

pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak 

terutang pada aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang Wajib 

Pajak, dan Withholding System besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang 

bukan Wajib Pajak juga bukan aparat perpajakan dan biasanya dilakukan oleh 

bendahara instansi terkait. Dalam sistem withholding assessment, pelaksanaan 

pembayaran pajak dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, 

seperti pemberi kerja. Meskipun demikian, para Wajib Pajak tetap berkewajiban 

menyampaikan SPT tahunan. Hal ini menjelaskan mengapa karyawan, 

pegawai, atau pekerja yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pihak 

pemberi kerja tetap berkewajiban menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak. 

Pemotongan pajak untuk penghasilan kerja dilaksanakan setiap bulan sesuai 

dengan ketentuan, sedangkan pemberi pajak hanya mewajibkan untuk membuat 

bukti potong ini satu tahun sekali. Pembuatan bukti potong ini harus dilakukan 

oleh pemberi kerja dan pekerja atau karyawan mewajibkan untuk menerima 

bukti potong yang dimaksud. Bukti potong merupakan dokumen berharga untuk 

setiap Wajib Pajak. Bukti potong berfungsi sebagai kredit pajak dan untuk 

mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Bukti potong harus 

dilampirkan pada penyampain SPT tahunan PPh, serta dipakai untuk proses cek 

kebenaran dari pajak yang telah dibayar. 
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Dengan memperhatikan hal tersebut, dapat diketahui betapa pentingnya 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan 

perundang-undangan termasuk juga dalam hal pencatatan sebagai usaha 

menjalankan amanah yang diberikan oleh negara kepada Wajib Pajak atas jenis 

penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Dengan demikian 

penulis tertarik untuk memahami dan mendalami apakah sistem perhitungan 

dan pemotongan pajak pada pegawai tetap di Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dilakukan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku. Oleh karena itu penulis ingin mengangkatnya menjadi 

laporan tugas akhir yang berjudul ”Sistem Perhitungan, Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas”.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis dapat 

mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas 

Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas? 

2. Bagaimana sistem penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Sosial 

dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa? 

3. Apakah para pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Banyumas sudah melaporkan SPT tahunan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku? 
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C. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 

Maksud praktik kerja yang dilaksanakan penulis, antara lain : 

a. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Ahli Madya bidang 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto. 

b. Menjadikan penulis lebih disiplinserta bertanggung jawab atas tugas 

yang diberikan dari pihak instansi. 

c. Membekali penulis menjadi manusia yang siap masuk ke dalam dunia 

kerja. 

d. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan Tugas 

Akhir ini. 

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Berdasarkan perumusan masalah yang disampaikan sebelumnya, maka 

tujuan yang penulis ingin dapatkan, antara lain : 

a. Mengetahui sistem perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Banyumas. 

b. Mengetahui apakah pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sudah taat melaporkan 

SPT. 

3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Penulis menggolongkan ke dalam 3 bagian dari manfaat praktik kerja 

lapangan, antara lain : 
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a. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta 

dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah yang berkaitan 

dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. 

b. Bagi Fakultas 

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi 

tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 serta menambah pengetahuan bagi 

mahasiswa khususnya jurusan akuntansi. 

c. Bagi Instansi 

Laporan ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang 

bermanfaat serta dapat menambah masukan bagi Dinas Sosial dan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mengenai 

Pajak Penghasilan Pasal 21. 

D. Pembatasan Masalah 

Masalah yang dikaji penulis dalam laporan ini adalah seperti yang 

tercantum dalam perumusan masalah diatas, yaitu mengenai pelaksanaan 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

dilaksanakan pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Banyumas. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam praktik kerja lapangan 

adalah sebagai berikut : 
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1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mempelajari data-data yang ada dan informasi yang diperoleh dari 

buku-buku serta sumber lainnya. Penulis mengumpulkan informasi 

sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berkaitan dengan judul laporan 

tugas akhir. Sumber-sumber kepustakaan diperoleh dari buku, jurnal, 

artikel, dan sumber bacaan lainnya. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap objek praktik kerja dengan mencatat segala 

sesuatu yang relevan dengan masalah atau objek yang diamati. Dalam 

pelaksanaan studi lapangan terdiri dari : 

a. Observasi 

Observasi adalah memperoleh data yang objektif, dengan cara 

pengamatan dan mencatat langsung mengenai fenomena atau fakta 

dilapangan. Penulis mengadakan pengamatan lapangan langsung ke 

instansi dengan mengumpulkan data-data ke bagian-bagian terkait. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

menanyakan langsung kepada staff atau pegawai mengenai informasi 

atau data yang diperlukan dalam membuat laporan tugas akhir. Penulis 

melaksanakan tanya jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Seksi 

Bagian Keuangan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.  
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F. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Tabel 1.1 

Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

 

Sumber : penulis, 2019 

  

No Keterangan 
JAN FEB MAR OKT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

TAHAP PERSIAPAN 

1. Meminta surat 

pengantar dari 

Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

                    

2. Meminta konfirmasi 

dan persetujuan dari 

pihak instansi tempat 

PKL 

                    

3. Mengajukan Judul 

Tugas Akhir 

                    

TAHAP PELAKSANAAN 

1. Melaksanakan Praktik 

Kerja 

                    

2. Mempelajari Bidang 

yang diampu saat di 

tempat praktik 

                    

3. Melakukan wawancara 

kepada karyawan 

                    

4. Melakukan 

pengumpulan data 

dalam dokumen 

maupun dalam bentuk 

obsevasi 

                    

5. Mengucapkan 

terimakasih dan 

memohon pamit 

Karena telah usai 

melaksanakan PKL 

                    

TAHAP PENYUSUNAN LAPORAN 

1. Menyusun laporan 

hasil PKL 

                    

2. Melaksanakan 

bimbingan praktik 

kerja lapangan 

                    

3. Melakukan 

penyempurnaan 

laporan kerja praktik 
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