
 
 

i 
 

IMPRESI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 

ATAS PELAKSANAAN PENGENAAN 

PAJAK PENGHASILAN PPh 21 

 
(Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan) 

 

KARYA TULIS ILMIAH 

Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar  

Ahli Madya(A.Md) Pada Program Studi DIII-Perpajakan 

 

 

 

  

 

Oleh : 

HARLINA 

105751103018 
 

 

PROGRAM STUDI DIII-PERPAJAKAN 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

MAKASSAR 

2021 

 

 



 
 

ii 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

“ Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang orang Sabar (QS Al Anfaal ayat 

46)”. 

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: Keberanian atau keikhlasan jika 

tidak berani, ikhlaslah menerimannya. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya. 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridhonnya serta karuniannya sehingga karya Tulis 

Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Alhamdulillah Rabbil’alamin 

 

 

Karya Tulis Ilmiah ini Kupersembahkan Kepada kedua orang tuaku Ibunda Hasna Dan 

Bapak Alias Yang saya cintai, Orang-orang yang saya sayang Dan Almamaterku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

iii 
 

  



 
 

iv 
 

  



 
 

v 
 

  



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatu 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat 

dan hidayah yang tiada hanti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa 

penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat dan para 

pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir 

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul “Impresi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas 

Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21”. Tugas Akhir Karya Tulis 

Ilmiah (KTI) yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam 

menyelesaikan Program Diploma (D3) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar.  Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan 

terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Alias dan ibu Hasna yang senantiasa 

memberi harapan, semangat, perhatian dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku 

tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud 

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terima kasih banyak 

disampaikan dengan hormat kepada:  

1. Bapak Prof Dr.H Ambo Asse M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Makassar beserta staf dan jajarannya. 

2. Bapak Dr.H Andi Jam’an, SE.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana 

Suarni.SE.,M.Acc. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Muchriana 

Muchran,SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan 



 
 

vii 
 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Abdul Muttalib,SE.,MM 

selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Makassar. 

3. Bapak Dr.H Andi Rustam SE.,MM.,Akt.,CA.,CPAI.,CPA.,ASEAN CPA 

selaku Ketua Prodi Program D-III Perpajakan dan segenap dosen Beserta Staf 

Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar.  

4. Bapak Dr. Buyung Romadhoni. SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang 

senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, 

sehingga Karya Tulis Ilmiah (KTI) dapat diselesaikan. 

5. Bapak Muhammad Adil,SE.,M.Ak.,Ak Pembimbing II yang telah berkenan 

membantu selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) hingga seminar 

hasil.  

6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu dan 

nasehat kepada penulis serta bantuan lainnya. 

7. Terimakasih kepada kedua orang tua terkasih dan tersayang, Bapak Alias dan 

Ibu Hasna semoga Allah SWT melimpahkan Ridho-Nya  

8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi 

Perpajakan (D3) angkatan 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit 

bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis. 

9. Terima kasih kepada pimpinan KPP Pratama Makassar Selatan, yang telah 

mengizinkan penulis melakukan penelitian. Mudah-mudahan Karya Tulis 

Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya 



 
 

viii 
 

kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Billahi fisabilil Haq fastabiqul Khairat, Wassalamu Alaikum Wr.Wb  

 

Makassar, 18 Agustus 2021 

 

          (Harlina) 

 

 

 



 
 

vii 
 

ABSTRAK 
 

HARLINA, TAHUN 2021. Impresi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan 

pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 

Selatan. Laporan Tugas akhir Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Buyung Romadhoni dan 

Pembimbing II Muhammad Adil. 

 
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana impresi wajib pajak orang 

pribadi atas pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 21  Sumber data yang 

digunakan adalah data Primer dan data sekunder jenis penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 

dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi PPh 21 dan objek 

penelitian di KPP Pratama Makassar  Selatan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa impresi wajib pajak pada KPP Pratama 

Makassar Selatan Pelaksanaan PPh 21 sudah baik, Pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong peneliti peneliti selanjutnya untuk 

mengamati faktor- faktor penghambat pelaporan pajak. 

 

Kata Kunci: Impresi , Kepatuhan wajib pajak, PPh 21. 
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ABSTRACT 
 

 HARLINA, YEAR 2021 . The impression of an individual taxpayer on the 

implementation of the imposition of Income Tax Article 21 at the South Makassar Primary 

Tax Service Office. Final Project Report of the Taxation Study Program, Faculty of Economics 

and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by  Guide I Buyung Romadhoni 

and Guide II Muhammad Adil. 

 

 The purpose of this study is to find out how the impression of individual taxpayers on 

the implementation of the imposition of Income Tax Article 21. The data source used is primary 

data and secondary data. This research method is a qualitative descriptive method. Data 

collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The subject of this 

research is the individual taxpayer PPh 21 and the object of research at KPP Pratama South 

Makassar. 

 

 The results of this study indicate that the perception of taxpayers at the South 

Makassar KPP Pratama Implementation of PPh 21 is good, the implementation is in 

accordance with applicable procedures. The results of this study are expected to encourage 

further researchers to observe the inhibiting factors of tax reporting 

Keywords:  Impression, Taxpayer compliance,PPh 21. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber pendapatan negara yang paling utama dan memiliki peran besar adalah 

penerimaan pajak. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan 

meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) 

merupakan salah satu penerimaan pajak, Pajak Penghasilan dibedakan menjadi dua jenis, 

yaitu Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi yang 

harus dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan. 

Penghitungan pajak yang berutang diatur dalam setiap undang - undang pajak 

penghasilan (UU PPh), dan pendapatan nasional diperoleh dari rakyatnya melalui 

perpajakan, dan atau kekayaan alam.  

Sistem perpajakan yang dianut diindonesia adalah “system self assessment”, yaitu 

wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 

pajak yang berutang sesuai ketentuan undang undang perpajakan. Pajak penghasilan PPh 

pasal 21 diatur dalam UU No. 7 tahun 1983 sampai UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh.  

Wajib pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung namun manfaat yang 

dapat dirasakan secara kolektif atau bersama sama melalui pengeluaran-pengeluaran rutin 

dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang 

membayar pajak atau tidak. Untuk kepentingan masyarakat, di situ timbul pungutan pajak 

sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. 

Adanya kondisi seperti ini tidak mendukung upaya meningkatnya kesadaran 

masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang patuh membayar pajak, tetapi akan 
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menjadikan adanya kecenderungan untuk berusaha menghindar dari kewajiban pajak. 

Persepsi keliru tentang pajak ini, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan nya. 

 Kita tahu bahwa hingga saat ini pandangan masyarakat tentang perpajakan 

khususnya dalam dunia bisnis masih negatif, Pelayanan yang baik akan memberikan 

kepuasan pada WP hingga WP yang mendaftarkan pajaknya akan bertambah. 

Pemahaman tentang pajak merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seorang 

WP yang dapat mendewasakan manusia dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Wajib 

pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak 

yang tidak taat ( Handayani, 2011 ). 

Salah satu faktor penyebab penerimaan pajak yang sulit tercapai yaitu kepatuhan 

wajib pajak yang rendah hal ini dibuktikan karena perilaku wajib pajak yang menolak 

membayar pajak karena ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan dan mekanisme 

pembayaran pajak. Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan yang 

disampaikan sudah diperoleh. Menurut nilai data,  Jumlah pelaporan surat pemberitahuan 

Tahunan pajak penghasilan per 1 Mei 2020 mendapati penyusutan sejumlah 9,43% 

dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2019. Jumlah surat pemberitahuan 

Tahunan pajak penghasilan yang dilaporkan tercatat sebanyak 10,97 juta SPT. Sementara 

pada periode yang sama tahun lalu, Jumlah surat pemberitahuan Tahunan pajak 

penghasilan sebanyak 12,11 juta. Penyusutan jumlah pelaporan surat pemberitahuan 

Tahunan pajak penghasilan terjadi pada semua jenis formulir surat pemberitahuan 

Tahunan pajak penghasilan. Surat pemberitahuan 1770 sebanyak 1,03 Juta surat 

pemberitahuan, Menurun 19,41% dibanding periode yang sama tahun 2019. Hal yang 

sama juga terjadi pada surat pemberitahuan 1770 S, Surat pemberitahuan tahunan 1770 

SS, Surat pemberitahuan tahunan 1771, Surat pemberitahuan tahunan 1771 USD yang 
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masing-masing secara berurutan mengalami penyusutan sebesar 9,01%, 6,57%, 10,72%, 

dan 3,93%. 

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang taat sangat melekat dengan impresi 

masyarakat tentang perpajakan ( Praja, Made, dan Sulistyo, 2016). Untuk mematuhi 

peraturan perpajakan, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggar. Sejumlah 

penelitian yang dilakukan oleh Praja, Made, dan Sulistyo (2016) dengan judul penelitian 

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang Pribadi, menyimpulkan bahwa memiliki pengaruh yang signifikan 

antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  

Oleh karena itu, Dalam upaya membangun kesadaran dan perhatian sukarela wajib pajak 

yaitu sosialisasi, seperti yang dikatakan DJP kesadaran perpajakan berasal dari diri 

sendiri, oleh karena itu penanaman pemahaman dan pemahaman perpajakan dapat 

dimulai dari lingkungan keluarga terdekat, menyebar ke tetangga, dan kemudian di 

lingkungan tertentu. forum-forum ini dan massa, organisasi massa tertentu 

diselenggarakan melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima 

masyarakat, lambat laun dapat mengubah pandangan masyarakat tentang perpajakan ke 

arah yang positif. Berbagai bentuk jejaring sosial dapat dikelompokkan menurut faktor-

faktor berikut: metode penyampaian, segmentasi, dan media. 

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut yang pertama judul ini menarik diteliti 

karena dapat mengetahui pandangan wajib pajak orang pribadi tentang pajak penghasilan 

pph pasal 21 di mana satu objek yang sama namun wajib pajak orang pribadi memiliki 

kesan yang berbeda beda. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana impresi wajib pajak 

orang pribadi atas pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 21. Yang ketiga 

peneliti berinisiatif menelitinya untuk mengetahui apakah impresi wajib pajak 
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berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang keempat dengan memilih judul ini 

penulis merasa mampu untuk melakukan penelitian karena lewat pertimbangan waktu, 

letak pengambilan data, dan aspek lainnya. Dan yang terakhir judul tersebut berkaitan 

dengan studi perpajakan yang penulis tekuni saat ini.   

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan diatas, mendasari penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Impresi wajib pajak orang pribadi atas 

pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Makassar 

Selatan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

“Bagaimana impresi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan pengenaan pajak 

penghasilan PPh pasal 21 pada wajib pajak orang pribadi di KKP Pratama Makassar 

Selatan?”. 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk 

mengetahui bagaimana impresi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan pengenaan 

pajak penghasilan PPh pasal 21. 

D. Manfaat Penelitian 

    Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan penelitian ini merupakan langkah awal untuk menambah  wawasan 

dan ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan 

PPh pasal 21. 

2. Untuk Akademisi 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Akademisi untuk     

menambah pengetahuan dan informasi terkait dengan Impresi wajib pajak orang 

pribadi atas pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 21 agar dapat 

digunakan sebagai bahan referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa. 

3. Dapat digunakan sebagai bahan informasi pelengkap sekaligus sebagai evaluasi 

masukan bagi pihak-pihak yang berwenang 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

 

1.PengertianPajak 

Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian pajak, yakni 

sebagai berikut: 

a. Menurut Charles E.McLure 

Menurut pendapat dari Charles E.McLure, pajak ialah tanggung jawa 

keuangan ataupun pajak yang mengenai atas wajib pajak oleh Negara 

yang fungsinya sederajat dengan negara yang diapakai untuk menjamin 

beragam macam biaya publik. 

b. Menurut Wikipedia 

Menurut pendapat dari Wikipedia, pajak ialah bayaran rakyat kepada 

negara menurut Undang-Undang, sehingga bisa mewajibkan, dengan 

tidak memperoleh balas pelayanan secara langsung. 

c. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 

Menurut pendapat dari UU No. 28 Tahun 2007, pajak ialah suatu peran 

serta wajib kepada negara yang sangkutan oleh setiap orang ataupun 

badan yang bentuknya mewajibkan, tetapi konsisten menurut pada 

Undang-Undang dan tidak memperoleh kompensasi secara langsung 

serta dipakai untuk keperluan negara juga kenyamanan rakyatnya. 
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d. Menurut Prof. Dr. MJH. Smeeths 

Menurut pendapat dari Prof. Dr. MJH. Smeeths, pajak ialah sebuah hasil 

pemetah yang sangkutan melewati aturan-aturan dan bisa diwajibkan 

tanpa terdapat suatu anti hasil dari setiap perorangan. 

e. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. 

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak ialah 

bayaran rakyat kepada negaranya menurut Undang-Undang ataupun 

pergantan kekayaan dari bagian swasta kepada bagian publik yang dapat 

diwajibkan dan yang langsung bisa ditentukan serta dipakau untuk 

membayar keperluan ataupun kegunaan umum. 

f. Menurut Prof. Dr. PJA Andriani 

Menurut pendapat dari Prof. Dr. PJA Andriani, pajak ialah bayaran 

rakyat ataupun masyarakat pada negara yang dapat diwajibkan dan 

sangkutan bagi yang wajib melunasinya sesuai dengan peraturan 

Undang-Undang dengan tidak mendapati suatu kompensasi yang 

langsung dapat ditentukan serta dipakai untuk pembayaran yang 

dibutuhkan pemerintah. 

g. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya 

Menurut pendapat dari Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak ialah 

bayaran wajib bagi warga, baik berntuk uang ataupun barang yang 

diambil oleh pemerintah berdasarkan aturan-aturan hukum yang 

berfungsi guna untuk melunasi segala pembayaran produksi barang dan 

jasa untuk menggapai ketenteraman masyarakat secara umum

 



8 
  
 

 
 

h. Menurut Anderson Herschel M. 

Menurut pendapat dari Anderson Herschel M., pajak ialah pemberian 

sumber dari bagian swasta ke bagian pemerintah dan bukan suatu 

dampak dari pengingkaran, namun sebuah tanggung jawab menurut 

Yndang-Undang yang berlangsung tanpa terdapat kompensasi dan 

dilakukan untuk memudahkan pemerintah melaksanakan tugasnya. 

i. Menurut Cort Vander Linden 

Menurut pendapat dari Cort Vander Linden, pajak ialah donasi pada 

finansial umum suatu negara yang tidak bersandar pada pelayanan 

khusus dari seorang pemerintah. 

j. Menurut Prof. Dr. Djajaningrat 

Menurut pendapat dari Prof. Dr. Djajaningrat, pajak ialah tangung jawab 

untuk membagikan sebagian harta benda mereka kepada negara karena 

keadaan, perihal dan hal yang membagikan kondisi terpilih dimana 

bayaran tersebut bukanlah sebuah ganjaran, akan tetapi tanggung jawab 

menurut peraturan Undang-Undang yang sudah diregularkan pemerintah 

dan dapat diwajibkan. 

k. Menurut UU KUP Pasal 1 Ayat (1) 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 

2. Konsep Impresi 

Impresi adalah efek yang dalam tentang pikiran dan perasaan; Persepsi; Pengaruh 

pada indera, Impresi merupakan persamaan kata dari persepsi, Menurut Yuniarti (2015) 
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impresi merupakan proses mengorga-nisasikan serta memaknakan kesan-kesan indra 

untuk memberikan pandangan tentang lingkungan sekitar. Seseorang memersepsikan 

sesuatu dapat berbeda dengan kenyataan yang objektif. (2) Sedangkan menurut Sunyoto 

(2014) impresi adalah sebagai proses di mana seorang memilih, mengorganisasikan dan 

mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu deskripsi yang berarti di dunia. 

Impresi dapat melibatkan penafsiran seseorang atas suatu kejadian berdasarkan 

pengalaman masa lampau.  

Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia 

memperoleh pengetahuan baru. Persepsi mengubah sensasi menjadi informasi (Mubarok, 

2014: 114). Dalam ilmu psikologi dibedakan antara proses sensasi dengan persepsi. 

Sensasi ialah penerimaan stimulus melalui alat indra, sedangkan persepsi adalah 

menafsirkan stimulus itu dalam otak (Azhari, 2004: 106).  

Berikut adalah beberapa definisi tentang persepsi dari para ahli: 

a. Joseph A. Devito: persepsi adalah proses yang menjadikan sadar akan 

banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita (Dedy Mulyana, 

2012: 180) 1 

b.  John R. Wenburg dan William W. Wilmot: persepsi didefinisikan 

sebagai cara organisme memberi makna (Alex Sobur, 2009: 446) 

c.  Rudolph F. Verderber: persepsi adalah proses menafsirkan informasi 

indrawi (Alex Sobur, 2009: 446)  

d. J. Cohen: persepsi didefinisikan sebagai interpretasi bermakna atas 

sensasi sebagai representatif objek eksternal; persepsi adalah 

pengetahuan yang tampak mengenai apa yang ada di luar sana (Dedy 

Mulyana, 2012: 180).  
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e. Brian Fellows: persepsi adalah proses yang memungkinkan suatu 

organisme menerima dan menganalisis informasi (Dedy Mulyana, 2012: 

180) 

 Sifat-Sifat Persepsi Persepsi terjadi di dalam benak individu yang mempersepsi, 

bukan di dalam objek dan selalu merupakan pengetahuan tentang penampakan. Maka 

yang mudah bagi kita belum tentu mudah bagi orang lain ataupun sebaliknya, sehingga 

dalam konteks ini kita perlu memahami intrapribadi dari komunikasi antar pribadi dengan 

melihat lebih sifat-sifat dari persepsi diantaranya:  

a.  Persepsi adalah pengalaman, untuk mengartikan makna dari seseorang, 

objek atau peristiwa, kita harus memiliki dasar atau basis untuk 

melakukan interpretasi. 

b. Persepsi adalah selektif, ketika kita mempersepsikan hanya bagianbagian 

tertentu dari suatu objek atau orang. 

c. Persepsi adalah penyimpulan. Proses psikologi dari persepsi mencakup 

kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis.  

d. Persepsi tidak akurat. Setiap persepsi yang kita lakukan akan 

mengandung kesalahan dalam kadar tertentu, hal ini disebabkan oleh 

pengaruh pengalaman masa lalu, selektifitas, dan penyimpulan.  

e. Persepsi adalah evaluatif, persepsi tidak akan pernah objektif, karena 

kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan 

sikap, nilai dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi 

makna pada objek persepsi (Fajar, 2009: 151-152).  

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Persepsi Menurut Achmad Mubarok, 

dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Dakwah“ (2014:115) menjelaskan bahwa ada 
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beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi antara lain: pertama, faktor 

perhatian adalah proses mental di mana kesadaran terhadap suatu stimuli lebih menonjol, 

dan pada saat yang sama stimuli yang lain melemah.  

a. Faktor Fungsional Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi antara 

lain faktor kebutuhan, kesiapan mental, suasana emosional, dan latar 

belakang budaya.  

b.  Faktor Stuktural Menurut teori Gestalt, yang diperkenalkan pertama kali 

oleh Max Wertheimer (1912) dikatakan bahwa dalam pengamatan atau 

persepsi, suatu stimulus ditangkap secara keseluruhan bukan 

penjumlahan rangsangan-rangsangan kecil. Bila seseorang 

mempersepsikan maka ia mempersepsikannya sebagai suatu keseluruhan, 

bukan bagian-bagian (Mubarok, 2014: 120).  

Syarat Dan Proses Terjadinya Persepsi Dalam sebuah proses terjadinya persepsi 

terdapat syarat yang akan mempengaruhi terciptanya sebuah persepsi dalam diri setiap 

individu, Marhaeni Fajar (2009: 149) menyebutkan dalam bukunya yang berjudul ” Ilmu 

komunikasi: Teori dan praktik” bahwa dalam suatu tindakan persepsi mensyaratkan 

adanya 

 (1) objek eksternal untuk dapat ditangkap oleh indra kita,  

(2) adanya informasi untuk diinterpretasikan,  

(3) sifat representatif dari penginderaan. Proses persepsi ini dapat terjadi dalam 

tiga tahap utama yaitu: pertama, individu memperhatikan dan membuat seleksi, 

kedua, individu mengorganisasikan objek yang ditangkap indra dan ketiga, 

individu membuat interpretasi (Liliweri, 2011: 157-158). 
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3. Definisi Wajib Pajak  

Wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan 

UU perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, Termasuk 

pemungut atau pemotong pajak tersebut. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan “Setiap Wajib Pajak yang 

telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan UU 

wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal 

Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.” 

4. Dasar Hukum 

a) Pasal 21 UU No.7 Tahun 1983 sttdd UU No. 36 Thn 2008 tentang PPh. 

b) Peraturan menteri keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang petunjuk 

pelaksanaan pemotongan pajak atas PPh sehubung dengan pekerjaan, jasa dan 

kegiatan orang pribadi. 

c) Peraturan DJP No.31/PJ/2009 diperbaharui Nomor 31/PJ/2009 diperbaharui 

No.57/PJ/2009 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan orang pribadi. 

5.  Objek Pajak 

Adapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri: 

a. Karyawan tetap, Berwujud : Pendapatan tetap atau variable, Maupun 

Pegawai tidak tetap, 

b. Karyawan tidak tetap, Berwujud : Upah harian, upah mingguan, upah 

satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan bulanan, 

c. Penerima pensiun secara berkala dalam bentuk uang pensiun atau 

pendapatan lain, 
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d. PHK dan penghasilan sehubung dengan pensiun yang diterima secara 

sekaligus berupa : uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari 

tua, dan pembayaran sejenis lainnya, 

e. Bukan karyawan, berwujud : Honorarium, Komisi, Fee, dan imbalan 

sejenis dengan nama dan dalam bentuk adapun sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dikerjakan, 

f. Peseta acara, Berwujud uang saku, uang delegasi, uang rapat, 

honorarium, bingkisan atau imbalan dengan jenis apapun, 

g. Penghasilan: bukan wajib pajak, wajib pajak yang menerima pajak 

penghasilan yang final atau aturan penghitungan khusus (dianggap 

sebagai keuntungan). 

 

6.  Pengertian Pajak Penghasilan 

 Undang undang pajak penghasilan mengatur cara pembayaran PPh yang terutang 

atas penghasilan yang diterima dalam pasal 20 sampai dengan pasal 29 UU No. 7 tahun 

1983 sttdd UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh). Menurut pasal 

tersebut pembayaran pajak melalui pemotongan oleh pihak lain dan pembayaran angsuran 

yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam setahun berjalan. 

Dengan demikian pembayaran pajak melalui pemotongan pajak oleh pihak lain dan 

atau pembayaran sendiri dalam tahun berjalan merupakan pembayaran pendahuluan dan 

jumlah tersebut pada akhir tahun pajak yang diperhitungkan dengan PPh yang berutang. 
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PPh pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan,dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk adapun kepada orang pribadi 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 

Penghasilan Kena Pajak Menurut Sumarsan (2017), Penghasilan Kena Pajak 

merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang 

terutang. Penghasilan Kena Pajak untuk setahun dan disetahunkan dihitung dengan cara 

mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan neto. Dengan 

kata lain, Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan neto yang berada di atas 

Penghasilan Tidak Kena Pajak. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21 

(setahun atau disetahunkan) dihitung dengan cara mengurangkan biaya jabatan dan iuran 

pensiun atau iuran tunjangan hari tua (jaminan hari tua) dari jumlah penghasilan bruto. 

7. Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini ada sebuah gambaran mengenai penelitian ini, maka 

diperlukan adanya sebuah kerangka berpikir yang sistematis dalam sebuah pemecahan 

masalah didalam sebuah kerangka berpikir: 
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                 Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 

Impresi ialah sebuah pandangan seseorang terhadap objek yang dilihat dan 

dirasakannya. Impresi yang dimiliki oleh setiap orang tentunya akan berbeda-beda, 

walaupun memiliki objek yang sama tetapi pandangan dari sekian orang akan beragam, 

keberagaman impresi ini menimbulkan perbedaan pendapat dari setiap manusia atau 

individu dalam menyikapi sebuah objek, Persepsi/impresi keliru tentang pajak ini, dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Sampai saat ini kita ketahui bahwa persepsi wajib pajak mengenai perpajakan masih 

negative, Bagi sebagian wajib pajak yang tidak paham tentang peraturan UU karena 

adanya anggapan bahwa pemerintah tidak terbuka dalam penggunaan uang pajak, Perlu 

usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan 

prasangka negatif tersebut. 

Wajib pajak orang pribadi 

Impresi/Persepsi  

Pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 21 
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Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak (Handayani, 

2009), yakni: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, 

melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak 

pernah menerima surat teguran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Metode Pelaksanaan Penelitian 

Metode yang akan dipakai ialah metode deskriptif kualitatif. Alasan mengapa 

peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan segala sesuatu 

yang terjadi di tempat penelitian. Menurut Sanusi (2011) Penelitian deskriptif berfokus 

kepada penjelasan sistematis atas fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian , Penulis 

dengan mudah memperoleh data yang objektif  untuk mengetahui impresi WP OP atas 

pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan PPh pasal 21. 

1.   Lokasi dan Waktu Penelitian 
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Dilaksanakan diKantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan yang berlokasi di 

Jl. Urip Sumohardjo Km 4 GKN, KP 15, Makassar 90232.  Waktu penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus- 24 Agustus 2021. 

2. Alur Penelitian 
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Identifikasi Permasalahan 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data 

Pengembangan Data.  

Observasi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi 

Hasil Penelitian 

Kesimpulan  
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Keterangan: 

1. Mengidentifikasi data yang telah diterima 

2. Mengumpulkan teori tentang Pelaksanaan PPh 21 

3. Data yang telah diperoleh diolah 

4. Kemudian data dikembangkan 

5. Serta melakukan observasi pada wajib pajak orang pribadi 

6. Merangkum hasil penelitian dan pembahasan 

7. Melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan serta saran dari hasil penelitian. 

3. Jenis Sumber Data 

a) Data Primer , adalah data yang diperoleh peneliti melalui akses langsung ke 

lokasi penelitian, Melakukan wawancara pada wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan. 

b) Data Sekunder, adalah data pendukung yang didapat dari data dan laporan yang 

sehubung dengan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Makassar Selatan.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah: 

a) Wawancara, adalah percakapan tentang pertanyaan tertentu dan  merupakan proses 

tanya jawab lisan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 

Makassar. 

b) Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri 

data fenomenal dalam penelitian sosial. 
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5. Metode Analisis 

Analisis yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif, tujuan dari tindakan 

tersebut adalah untuk menguji dan menganalisis Impresi wajib pajak orang pribadi atas 

pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan PPh Pasal 21. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat Instansi Lembaga 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan didirikan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 sebagai salah 

satu implementasi dari penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang 

mengubah secara struktur dan fungsional organisasi dan tata kerja instansi vertikal di 

lingkungan Direktur Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Makassar Selatan merupakan unit kerja vertical yang berada di bawah Kantor Wilayah 

DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.  

 KPP Pratama Makassar Selatan merupakan hasil penggabungan dari KPP 

Makassar Selatan, KPP Makassar Utara, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) 

Makassar, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Makassar. KPP Pratama 

Makassar Selatan merupakan hasil pemecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Makassar 

Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara,yang mengadministrasikan wajib 

pajak di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Rappocini, Makassar, Panakkukang, dan 

Manggala. Kantor Pelayanan PajakPratama Makassar Selatan berkedudukan di Kompleks 

Gedung Keuangan NegaraI, Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar. Terhitung mulai 

Tanggal 27 Mei 2008 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-

95/PJ/UP.53/2008 tanggal 19 Mei 2008, KPP Pratama Makassar Selatan efektif 

beroperasi dan diresmikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 9 Juni 2008. 

 Pada awal mula beroperasi KPP Pratama Makassar Selatan terdiri dari 1 Pjs. 

Kepala Kantor, 10 Pjs. Kepala Seksi, 11 Account Representative dan 54 Pelaksana. 

Selanjutnya sampai dengan April 2015, KPP Prataa Makassar Selatan terdiri dari 1 

Kepala Kantor, 10 Orang Kepala Seksi, 9 Fungsional Pemeriksa Pajak, 1 Fungsional 
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Penilai PBB, 32 Account Representative, 2 JuruSita, 2 Operator Console, 1 

Bendaharawan, 1 Sekretaris, dan 32 Pelaksana. 

B. Struktur Organisasi   

Gambar 3.1Struktur Organisasi KPP Pratama Makassar Selatan 

 

C.Deskripsi Kerja Masing-Masing Bidang (Job Description) 

a. Kepala Kantor 

 Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan 

penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan penerimaan perpajakan dalam wilayah 

Kepala 
Kantor 

Seksi Pelayanan 

Seksi Pemeriksaan 

Seksi Eksentifikasi 
Perpajakan 

Seksi Pengolahan Data 
dan Informasi 

Seksi Penagihan 

Sub Bagian Umum 

Seksi Pengawasan & 
Konsultasi I 

Seksi Pengawasan & 
Konsultasi II 

Seksi Pengawasan & 
Konsultasi III 

Seksi Pengawasan & 
Konsultasi IV 

Kelompok 
Fungsional 
Pemeriksa 
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wewenangnya sesuai dengan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

b. Fungsional Pemeriksa 

 Mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan 

jabatan fungsional masing-masing di bidang pemeriksaann berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu: melakukan pemeriksaan terhadap Wajib 

Pajak. Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat fungsional pemeriksaan 

berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan. 

c. Seksi Pelayanan 

 Seksi pelayanan membawahi “ Tempat Pelayanan Terpadu”. Ataubiasa 

disingkat dengan TPT. TPT adalah tempat pelayanan yang terdapat di KPP untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Selainitu, seksi pelayanan 

juga bertugas melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukun perpajakan, 

pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan 

Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, 

pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 

d. Seksi Pemeriksaan 

       Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, 

pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitandan penyaluran Surat 

Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

e. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan  

 Mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan piñata usahaan potensi 

perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak, 

pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang 
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ekstensifikasi, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

f. Seksi Pengolahan Data dan Informasi  

 Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pencarian dan pengolahan 

data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan 

tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, 

pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta 

penyiapan laporan kinerja. 

g. Seksi Penagihan 

 Mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan piutangpajak, 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, pelaksanaan penagihanaktif, usulan 

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 

h. Sub Bagian Umum 

 Sub bagian umum mempunysi tugas pokok untuk melakukan urusan 

kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga yaitu pengurus surat 

masuk ke KPP Pratama Makassar Selatan yanng bukan dari WP, pengurusan 

surat-surat yang akan keluar dari KPP Pratama Makassar Selatan, membimbing 

pelaksanaan tugas tata usaha kepegawaian, menyelenggarakan inventarisasi alat 

perlengkapan kantor, alat tulis dan kerja serta formulir di KPP Pratama Makassar 

Selatan.  

i. Seksi Pengawasan & Konsultasi I,II,III,IV 

 Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak, bimbingan, himbauan kepada Wajib Pajak dan 

konsultasi teknis perpajakan, penyusun profil Wajib Pajak, analisis kerja Wajib 

Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi usulan 
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pembetulan ketetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding. Untuk 

menjalankan tugas tersebut, seksi waskon mempunyai tugas yang diangkat 

sebagai Account Representative (AR). Seluruh wilayah kerja dibagi ke dalam 

empat seksi waskon, masing-masing satu Kecamatan kecuali untuk Kecamatan 

Panakkukang dibagi menjadi dua untuk waskon III dan waskon IV. 

9. Hasil Penelitian  

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan hasil perolehan data penelitian yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

           Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan 

 Tahun 

2019 2020 

WP Terdaftar 165,664 172,646 

 OP Non Karyawan 25,161 27,432 

 OP Karyawan 140,503 145,214 

  sumber: KPP Makassar Selatan,2021 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dari tahun 

2019 hingga tahun 2020, jumlah WP yang terdaftar di KPP Makassar Selatan tahun 2019 

sebanyak 165,664 dan tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 172,646. Adapun 

OP non karyawan tahun 2019 sebanyak 25,161 dan pada tahun 2020 sebanyak 27,432 , 

OP karyawan tahun 2019 sebanyak 140,503 dan pada tahun 2020 sebanyak 145,214. 

 Kepatuhan Pelaporan penyampaian SPT Tahunan di KPP Pratama Makassar 

Tahun 2019-2020 

Tabel 3.2 
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wajib pajak terdaftar wajib SPT di KPP Makassar Selatan 

 Tahun Lapor 

2019 2020 

WP Terdaftar wajib SPT 62,175 73,779 

 OP Non Karyawan 9,539 7,158 

 OP Karyawan 52,636 66,621 

                      Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2021 

Tabel 3.3 

Realisasi SPT tahun 2019-2020 

 Tahun Lapor 

2019 2020 

Realisasi SPT 40,182 46,131 

 OP Non Karyawan 3,767 5,561 

 OP Non Karyawan 36,415 40,570 

                      Sumber : KPP Pratama Makassar Selatan,2021 

Tabel 3.4 

Persentase kepatuhan tahun 2019-2020 

Presentase Kepatuhan Realisasi SPT : WP Terdaftar 

Wajib SPT X 100 

Persentase Kepatuhan Tahun 

2019 

40,182 : 62,175 X 100 = 64,62% 

Persentase Kepatuhan Tahun 

2020  

46,131 : 73,779 X 100 = 62,52% 

                       Data diolah,2021 
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 Dari Tabel diatas menunjukkan realisasi pelaporan pajak di KPP Makassar 

Selatan tahun 2019 Sebanyak 40,182 dari 62,175 wajib pajak yang terdaftar SPT, 

Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 46,131 dari 73,779 wajib pajak yang terdaftar SPT. 

Dengan demikian, pada tahun 2019 masih ada sebanyak 21,993 wajib pajak yang belum 

melaporkan pajaknya sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 27,648 wajib pajak yang 

belum melaporkan pajaknya. Maka dari itu, adapun persentase kepatuhan pajak yang 

dicapai oleh KPP Makassar Selatan tahun 2019 sebanyak 64,62% dan 2020 sebanyak 

62,52%  Ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan  kurang efektif. 

     E. Pembahasan 

Berdasarkan hasil wawancara oleh wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan 

PPh 21 adalah sebagai berikut : 

Informan 1 sebagai PNS Ibu LV 

“Saya sebagai wajib pajak orang pribadi saya belum paham mengenai tarif PPh 21 dan 

pelaksanaannya menurut saya sudah baik sesuai dengan prosedur yang berlaku”. 

Hal ini juga ditanggapi oleh bapak RK Sebagai Karyawan 

“Saya sebagai karyawan, usia saya 40 tahun sebagai wajib pajak orang pribadi menurut 

saya pelaksanaan PPh sejauh ini bagus dan baik dan saya sudah cukup paham mengenai 

pelaksanaannya meskipun terkadang saya lupa batas akhir penyampaian, pelaporan, dan 

pembayaran dikarenakan saya tidak update jadi ketinggalan informasi”.  

Ada beberapa kategori yang dikenakan PPh 21 seperti: pegawai, bukan pegawai, 

penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja dan 

peserta kegiatan. Dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh 

dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Sedangkan untuk 

dasar pengenaan pajak dan pemotong PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi 

pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya 

dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki 

nomor pokok wajib pajak (NPWP).  
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Berdasarkan hasil wawancara dari wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan PPh 21 

masih ada wajib pajak yang belum paham mengenai tarif PPh 21, pada ketentuannya 

Tarif PPh ini bersifat progresif yang artinya semakin tinggi pengasilan yang diterima 

maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah 

penghasilan kena pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. 

Berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh besarnya tarif pajak yang berlaku saat ini 

adalah :  

 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50.000.000. 

 15% untuk penghasilan diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp  250.000.000. 

 25% untuk penghasilan Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000. 

 30% untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000. 

Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan dengan tarif yang 

lebih tinggi. 

Penyetoran pajak penghasilan (PPh) harus disetorkan paling lambat pada tanggal 10 

bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayarannya paling lama 

tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sekarang ini proses pembayaran 

pajak dapat dilakukan secara online. Dengan begitu akan semakin memudahkan bagi 

setiap wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya  

 Persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh KPP Makassar Selatan tahun 2019 

sebanyak 64,62% dan 2020 sebanyak 62,52%  Ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak 

dalam pelaporan pajaknnya kurang efektif. Berdasarkan Impresi wajib pajak orang 

pribadi atas Pelaksanaan PPh 21 sudah baik, Pelaksanaannya sesuai dengan prosedur 

yang berlaku serta tingkat pelaksanaan pph 21 ini masih dikatakan kurang patuh hal ini 

dapat dilihat pada tabel persentase kepatuhan setiap tahunnya menurun yaitu tahun 2019 
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sebanyak 64,62% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 62,52% selain itu ada beberapa 

wajib pajak yang kurang paham mengenai tarif pengenaan pajak penghasilan 21 serta 

wajib pajak kurang update terkait batas akhir pembayaran, penyampaian dan pelaporan 

pajaknnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Persentase kepatuhan pajak yang dicapai oleh KPP Makassar Selatan tahun 

2019 sebanyak 62,33% dan 2020 sebanyak 61,19%  Ini menunjukkan 

kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknnya kurang  efektif. 

2. Impresi wajib pajak  pada  KPP Pratama Makassar Selatan Pelaksanaan PPh 

21 sudah baik, Pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku serta 

tingkat pelaksanaan pph 21 ini masih dikatakan kurang efektif dan kurang 

patuh hal ini dikarenakan setiap tahunnya menurun selain itu ada beberapa 

wajib pajak yang kurang paham mengenai tarif pengenaan pajak penghasilan 

21 serta wajib pajak kurang update terkait batas akhir pembayaran, 

penyampaian dan pelaporan pajaknnya. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya 

Maka terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut: 

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan diharapkan dapat lebih 

meningkatkan sosialisasi. Melakukan kegiatan sosialisasi maupun edukasi 

secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak 

sosialisasi bisa dilakukan dengan banyak metode biasanya menggunakan 

format acara seperti sosialisasi PPh 21 pada karyawan, seminar, dan 

sebagainya serta melalui media elektronik media cetak dalam rangka 

menyebarkan pengetahuan tentang tarif pph 21 dengan pamflet brosur 
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sehingga meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat karena 

pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan mendorong peneliti peneliti selanjutnya untuk 

mengamati factor factor penghambat pelaporan pajak. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan 

masalah pada penelitian yang berjudul “Impresi Wajib Pajak Orang Pribadi atas 

Pelaksanaan Pengenaan PPh Pasal 21”.  

Daftar pertanyaan: Untuk Wajib Pajak PPh Orang Pribadi 

Pertanyaan 
 

Jawaban 

1. Bagaimana Pelaksanaan 
pengenaan pajak 
penghasilan PPh pasal 21 ? 

 

“Saya sebagai karyawan, usia 
saya 40 tahun sebagai wajib 
pajak orang pribadi menurut 
saya pelaksanaan PPh sejauh 
ini bagus dan baik dan saya 
sudah cukup paham mengenai 
pelaksanaannya meskipun 
terkadang saya lupa batas akhir 
penyampaian, pelaporan, dan 
pembayaran dikarenakan saya 
tidak update jadi ketinggalan 
informasi”.  

 

2. Apa saja kendala yang 
Bapak/ibu alami dalam 
pelaksanaan pengenaan PPh 
pasal 21? 

 

“Saya sebagai wajib pajak 
orang pribadi saya belum 
paham mengenai tarif PPh 21”. 

 

3. Apa saja kendala bapak/ibu alami 
saat melakukan pengisian 

formulir SPT PPh pasal 21? 
 

“saat pelaporan secara online 
terkadang sulit mengakses 
system dari situs web DJP 
maupun dari aplikasi mitra 
lainnya” 

4. bagaimana prosedur pelaporan 
PPh 21 di KPP Pratama 
Makassar Selatan? 

 

“prosedur pelaporannya sangat 
baik karna bisa melalui online 
jadi sangat memudahkan bagi 
saya karena lebih praktis, 
efisien serta menghemat 
waktu”. 
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Gambar 1 : Halaman kantor pelayanan pajak pratama Makassar selatan  
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Gambar 2 : Resepsionis 

 

 

Gambar 3 : Ruang Tunggu Wajib Pajak 
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