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ABSTRAK

PIRDA YANTI, TAHUN 2021, Implementasi Self Assesment System dalam
Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang.
Laporan Tugas Akhir Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Samsul
Rizal, dan Pembimbing II Muhammad Adil.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perhitungan
pajak penghasilan PPh pasal 21 pada karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang.
Objek penelitian Tugas Akhir ini adalah “Implementasi Self Assesment System
dalam Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi
Cemerlang. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan Deskriftif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode
wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari tempat penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan Pajak
Penghasilan PPh (pasal) 21 yang telah diterapkan oleh PT. Bantaeng Sinergi
Cemerlang sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang
Pajak Penghasilan dan Pelaksanaannya tidak mengalami kendala karena telah
menerapkan sistem komputerisasi.

Kata Kunci : Perhitungan Pajak, Penghasilan Pasal 21
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ABSTRACT

PIRDA YANTI, 2021. Implementation of the Self Assesment System in
collecting income tax article 21 for employees of PT. Brilliant Synergy
Bantaeng. Final project report of taxation study program, guided by supervisor I
Samsul Rizal and supervisor II Muhammad Adil.

The purpose of thus study is to determine the implementation of the calculation of
income tax PPh article 21 on employees of PT. Brilliant Synergy Bantaeng. The
object of research in this final project is “Implementation of the Self Assesment
System in Collection of Arcticle 21 income Tax for Employees of PT. Brilliant
Synergy Bantaeng. This type of research was carried out using interviews and
documentation obtained from the research site.

The results of this study indicate that the calculation Income Tax PPh (article) 21
which has been applied by PT. Brilliant Synergy Bantaeng is in accordance with
Law No. 36 of 2008 concering Income Tax and its implementation does not
experience problems because it has implemented a computerized system.

Keyword : Income Tax, Calculation Article 21
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib pajak 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.

Pada beberapa tahun terakhir dalam rangka meningkatkan penerimaan

Negara dari sektor fiskal pemerintahan telah membuat berbagai kebijakan dalam

bentuk ektensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut akan berdampak pada

masyarakat dunia usaha, dan pihak-pihak sebagai pembayar pemotong atau

pemungut pajak. (Meyliza Dalughu. 2015)

Salah satu pendapatan Negara yang paling besar adalah sektor publik.

Bagi Negara pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan di gunakan

untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun

pengeluaran pembangunan. Sistem perpajakan merupakan dasar mekanisme

regulasi negara terhadap ekonomi melalui financial leverages. Fungsi efektif

seluruh ekonomi negara bergantung pada sistem perpajakan yang mapan

(Konvisarova, 2015)

Dari sektor ekonomis pajak merupakan pemindahan sumber daya sektor

privat ke sektor publik. Pemindahan tersebut akan mempengaruhi daya beli atau

kemampuan belanja sektor publik. Agar tidak terjadi gangguan yang serius

terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus

dikelola dengan baik.
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Pajak dapat dilihat dari segi ekonomis, sosial, atau politik. Perpajakan

secara luas digunakan alat fiskal bagi pemerintah untuk mendapatkan

pengeluaran yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan bagi warga negara

dan untuk kepentingan keuangan negara (Katja Ykamo, 2016)

Undang-undang Nomor 36 Tahin 2008 dan yang menjadi objek yaitu

penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur

pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam

negeri dialakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium,

tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan

pekerjaaan.

Sumber daya manusia atau karyawan merupakan salah satu faktor

pendukung kunci sukses perusahaan. Perusahaan memberikan berbagai fasilitas

untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Selain fasilitas, kesejahteraan

pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal dalam bekerja. Upaya untuk

meningkatkan kesejahteraan karyawan dapat berupa tunjangan, seperti :

tunjangan pajak, tunjangan kesehatan, bonus, tunjangan hari raya (THR), premi

asuransi yang dibayar oleh perusahaan dan lain-lain. Pemberian bentuk

kesejahteraan yang tepat dapat mendukung kinerja karyawan dan membuat lebih

produktif.

Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial maupun

moral kepada karyawan sebagai upaya meningkatkan loyalitas kepada

perusahaan. Namun pegawai tidak luput dalam pemotongan pajak atas

penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Karyawan yang dipotong
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pajak atas penghasilannya melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

Perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan pajak

penghasilan pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai baik teratur maupun

tidak teratur. Perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan mengacu

pada undang-undang yang berlaku. Perhitungan yang sesuai dengan undang-

undang yang berlaku, dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam

menentukan pph pasal 21 terutang. Perusahaan bertanggung jawab sebagai

pemotong yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak

terlalu besar atau tidak terlalu kecil.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas

penghasilan. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan

usaha yang memperoleh penghasilan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama apapun di Indonesia yang memenuhi persyaratan.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21.

Sistem Pemotongan dan pungutan pajak Indonesia, khususnya pajak

penghasilan menganut self assessment system yaitu perpajakan yang

memberikan kepercayaan dan bertanggung jawab kepada masyarakat wajib pajak

(penerimaan penghasilan) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri

jumlah pajak yang harus dibayar.

Kepercayaan diberikan kepada oleh pemerintah dalam self assessment

system, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam

memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku,

mengikuti imformasi terhadap peraturan perundang perpajakan yang sedang

berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan pentingnya

membayar pajak. Namun dalam kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan
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yang melakukan perhitungan mengenai pembayaran pajak yang belumsesuai

dengan ketentuan. Terkadang terjadi selisih antara perhitungan perusahaan

dengan perhitungan perpajakan, jika perhitungan perusahaan lebih kecil dari pada

perhitungan perpajakan maka terjadi kurang bayar. Selain itu juga adanya

keterlambatan dalam pelaporan pajak serta pemotongan pajak yang belu sesuai.

Dengan adanya hal-hal tersebut perusahaan dapat dikenai sanksi sesuai dengan

ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hakikatnya setiap perusahaan wajib memenuhi setiap hak-hak yang

dimiliki oleh setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, contohnya hak

mendapatkan jaminan kesehatan, hak terhadap perlindungan terhadap

keselamatan selama bekerja maupun hak terhadap gaji karyawan, begitu pula

mengenai segala kewajiban seorang karyawan adalah membayar pajak dari

penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja di perusahaan. Hal tersebut

tercantum pada pasal 21 terutang tentang “pajak penghasilan” atau leboh sering

kita kenal dengan PPh 21. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang

dipungut kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya subjek pajak

yang dipungut dapat berupa subjek pajak perorangn maupun badan usaha.

Gaji merupakan imbalan kepada karyawan atau pegawai yang diberikan

atas tugas-tugas administrasi dan pimpinanyang jumlahnya biasayan tetap secara

bulanan. Sebagai warga negara yang baik maka perlu untuk mematuhi ketentuan

perundang-undangan yang berlaku salah satunya adalah adanya kewajiban setiap

warga negara yang mempunyai penghasilan sesaai yang telah ditetapakn oelh

pemerintah urnuk mebayar pajak penghasilan. Dalam upaya pemenuhan

kewajiban membayar pajak, wajib pajak dapat memanuhi kewajibannya salah

satunya dengan menggunakan pajak penghasilan pasal 21.
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PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang merupakan perusahaan yang bergerak

di bidang pengelola kawasan industri kabupaten bantaeng yang mempunyai

karyawan tetap maupun kontrak. Salah satu kewajiban dari perusahaan tersebut

yakni melakukan pemotongan PPh pasal 21 bagi wajib pajak yang telah memenuhi

syarat.

Dari uraian diatas dan didorong oleh keingintahuan penulis mengenai

bagaimana pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap karyawan PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang, maka penulis bermaksud untuk melakukan suatu

penelitian dengan mengambil judul : Implementasi Self Assesment System

dalam Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi

Cemerlang.

B. Rumusan Masalah

Sesuai uraian pada latar belakang diatas maka masalah yang ingin kami

bahas dalam penelitian ini adalah “ Bagaiamana Implementasi Self Assesment

System dalam Pemungutan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. Bantaeng Sinergi

Cemerlang? “

C. Tujuan Penelitian

Sesuai  latar belakang dan rumusan masalah tujuan penelitian yaitu “untuk

mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada Karyawan PT.

Bantaeng Sinergi Cemerlang”.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, adapun manfaat dari penelitian yang

dapat diperoleh sebagai berikut:
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1. Untuk peneliti, hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat bagi peneliti

khususnya, dalam menambah pengetahuan mengenai Self Assement

System dan PPh pasal 21

2. Untuk akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi

akademis untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan para

akademis mengenai Self Assement System dan PPh pasal 21

3. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan referensi terkait dengan penelitan yang serupa.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Implementasi ialah

suatu tindakan pelaksanaan atau penerapan, kata implementasi sering dikaitkan

dengan suatu pelaksanaan kegiatan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Begitupun menurut Etimologis yang dikutip oleh seorang pakar yang bernama

Solihin abdul wahab menjelaskan bahwa kata to implement dalam bahasa

Indonesia memiliki arti mengeimplementasikan dan to provide the means for

carrying out memiliki arti penyediaan sarana atau wadah untuk melakukan

kegiatan adapun togive practicia effect to memliki arti menimbulkan dampak atau

akibat terhadap sesuatu. Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk

mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang

nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Subarsono (2013) menjelaskan bahwasanya impementasi dapat

dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu

pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan

diinginkan.

Solichin (2013) menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijakan.

Pressman dan Wildavsky (2013) menjelaskan implemetasi adalah

(implementation as to carry out, accomplish, fullfil, produce, complete) membawa,

menyesuaikan, mengisi, menghasilkan dan melengkapi. Implementasi juga
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menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang

bersifat praktis terhadap sesuatu.

Wahab (2013) menjelaskan implementasi adalah tindakan-tindakan yang

dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok pemerintah atau swasta

yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan.

Dunn (2013) menjelaskan implementasi merupakan tindakan-tindakan

untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun

swasta.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga

menurut Van meter dan Van Horn (2006) bahwa Implementasi adalah “tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat pejabat atau kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan

yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Model implemetansi van meter dan van horn menawarkan model

implementasi dengan memenuhi 6 (enam) variable diantaranya:

1. Standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga

tidak menimbulkan interprestasi yang dapat menyebabkan terjadinya

konflik di antara para agen implementasi

2. Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya

manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai

kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan
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dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang

diinginkan

4. Karateristik agen pelaksana sejauh mana kelompok-kelompok

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Termasuk didlamnya karateristik para partisipan yakni mendukung atau

menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini public yang ada di

lingkungan dan apakah elite politik mendukung implenetasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik kondisi sosial, ekonomi dan politik

mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung

keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementoe mencakup 3 (tiga) hal penting yaitu:

a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan

b. Kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan.

c. Imtensitas disposisi implementor yang dimiliki oleh implementor.

Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai

aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan

tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

B. Teori Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, pajak ialah

bentuk kontribusi warga Negara baik itu orang pribadi maupun Badan yang diatur

dalam Undang-undang namun tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau

biasa disebut Kontraprestasi dan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat
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Menurut para Ahli mengemukakan pajak ialah kewajiban atas penghasilan yang

diperoleh dan memiliki peredaran Bruto tertentu untuk dialokasikan ke kas Negara

yang dapat dipaksakan namun tidak adanya jasa timbal balik secara langsung

akan tetapi berdamoak dalam pemeliharaan kesejahteraan umum.

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu

sendiri, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbalan  (kontra

Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum.” (Mardiasmo,2011)

Menurut smeets yang dikutip oleh Waluyo (2011) pajak adalah “prestasi

kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat

dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal

yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat

kepada negara yang dipungut oleh negara kepada warga negara yang dipungut

berdasarkan Undang-undang pajak dengan kekuatan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayarab pajak

para pembayar tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara

langsung.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiaya semua pengeluaran

termasuk pengeluaran pembangunan, berikut beberapa fungsinya :
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a. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiaya

pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin

negara dan melakasanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak ini digunakan untuk

pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeiharaan, dan

lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari

tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran

rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai

kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini

terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.

Dengan fungsi pajak mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk

mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal,

baik dalam negeri maupun luar negeri , diberikan berbagai fasilitas keringanan

pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memeiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat

dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur

perederan uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang

efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan
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Pajak yang sudah di punggut oleh negara akan digunakan untuk

membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai

pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada

akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Jenis Pajak

Menurut mardiasno (2016) dalam bukunya yang berjudul “perpajakan” jenis pajak

dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) macam yaitu menurut sifat, golongan dan

lembaga pemungutnya, yaitu :

1). Menurut sifatnya

Jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan :

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, Contoh :

Pajak Penghasilan

b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak, Contoh : pajak pertambahan nilai

(PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.

2). Menurut golongannya

Jenis pajak menurut golongannya dibagi menjadi 2 (dua) golongan :

a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : pajak

Penghasilan



13

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh : pajak pertambahan nilai

(PPN)

3). Menurut lembaga pemungutnnya

Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 (dua) golongan :

a. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara, contoh : pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi

dan bangunan, dan bea materai.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

4. Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu

penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun

luar negeri.

Dasar hukum PPh adalah undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1983 tentang pajak

penghasilan. UU ini mengalami empat kali perubahaan, yakni :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1991 tentang perubahan atas UU

no.7/1983 tentang pajak penghasilan

2. Undang-undang nomor 20 tahun 1994 tentang perubahan kedua UU

no.7/1983 tentang pajak penghasilan
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3. Undang-undang nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU

no.7/1983 tentang pajak penghasilan

4. Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat

UU no.7/1983 tentang pajak penghasilan

Menurut Herry Purwono (2010), mendefinisikan pajak penghasilan adalah

“salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari pendapatan rakyat,

merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam

pembiayaan dan pembangunan nasional”.

Menurut Siti Resmi (2016), mendefinisikan pajak penghasilan adalah “pajak

yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya”.

Menurut Dwikora Harjo (2012), mendefinisikan pajak penghasilan adalah

“pajak yang dipotong terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima

dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan

undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan

adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

b. Kategori Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa beberapa kategori

yakni:

1. PPh yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi, yang terbagi

atas pegwai serta bukan pegawai maupun pengusaha

2. PPh yang dibebankan atas penghasilan wajib pajak badan atau

perusahaan, PPh itu sendiri.
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5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu sebagai

berikut :

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak berada 18 pada

pemerintah (fiskus).

2. Wajib pajak (WP) bersifat pasif.

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

pemerintah (fiskus).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada wajib pajak untuk

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang

harus dibayar. Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri.

b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan

sendiri pahak terutang.

c. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga

utnuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :  Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan wajib pajak.
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C. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

1. Pengertian PPh Pasal 21

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016

menggambarkan pajak penghasilan pasal21 merupakan pajak atas penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan

dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam neegeri

dengan jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Menurut Diana Sari (2013), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak

penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran

lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri

sehubungan dengan pekerjaan jasa yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Menurut Waluyo (2011), PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan

atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lainnya dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri,

Menurut Dwikora Harjo (2012) PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak

atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan

nama dan adalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang

pribadi dalam negeri.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21

adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan

dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diteriam atau diperoleh wajib pajak

orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang

pajak penghasilan.
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2. Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Siti Resmi (2016) penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal

21 yaitu orang pribadi yang merupakan :

a. Pegawai

b. Penerima uang pension berkala

c. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon

pegawai.

d. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

e. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh imbalan uang saku,

uang rapat, hadiah/penghargaan, dll

3. Objek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2016), yang termasuk penghasilan yang dipotong

pajak PPh Pasal 21 sebagai berikut :

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur

uang pensiun atau pembayaran sejenisnya.

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja

d. Penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus

berupa uang pesangon, tunjangan hari tua atau jumlah hari tua, dan

pembayaran lain sejenisnya.
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e. Imbalan kepada bukan pegawai, anatara lain berupa honorarium, komisi,

fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang

dilakukan.

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang

reprentasi. Uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan

nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama

apapun.

4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Dalam pasal 8 keputusan direktorat jendral pajak No KE31/PJ/2009, yang

tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21, yaitu :

a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi

kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguan, dan asuransi beasiswa

b. Peneriam dalam bentuk natura dan kenikamtan kecuali yang diberikan oleh

bukan wajib pajak.

c. Iuran pension yang dibayarkan kepada dana pension yang pendiriannya

telah disahkan mentri keuangan serta iuran tabungan hari tua atau

tunjanganhari tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang

dibayar oleh pemberi kerja.

d. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

e. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil

zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

f. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf I Undang-

undang pajak penghasilan.
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5. Tarif Pajak Penghasilan PPh 21

Berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi

menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

a. Penghasilan sampai dengan Rp. 50.000.000 pertahun dikenakan 5%.

b. Penghasilan Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000 pertahun

dikenakan tariff pajak sebesar 15%.

c. Penghasilan Rp. 250.000.000 sampai Rp. 500.000.000 pertahun

dikenakan tariffpajak sebesar 30%.

Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan

tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki

NPWP.

6. Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal PPh 21

a. Metode gross adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan

menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya.

b. Metode gross up adalah metode pemotongan pajak dimana

perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan

jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

c. Metode net adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan

menanggung pajak karwayannya.

7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan

tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya

penghasilan tidak kena pajak (PTKP) orang pribadi dalam negeri,

penghasilan netonya dikurangi dengan jumalah penghasilan tidak kena

pajak (PTKP)
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Menurut Ferry Rinaldi besarnya penghasilan tidak kena pajak terbari untuk

tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Rp. 54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi

b. Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang berstatus kawin

c. Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di

gabung dengan penghasilan suami.

d. Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan

keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang

menjadi tanggungan sepenuhnya, palimg banyak 3 orang untuk setiap

keluarga.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan

status wajib pajak terdiri dari:

Tk/…. Tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan

K/….. Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan

K/1…. Kawin, tambahan untuk istri (hanya satu), ditambah dengan

banyaknya tanggungan
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Tabel 2.1

Wajib Pajak Tidak Kawin Dan Memiliki Tanggungan

Uraian Status PTKP

Wajib pajak TK/0 54.000.000

+Tanggungan 1 TK/1 58.500.000

+Tanggungan 2 TK/2 63.000.000

+Tanggungan 3 TK/3 67.500.000

Sumber Internet (Husnaeda 2019)

Tabel 2.2

Wajib Pajak Kawin Dan Memilki Anak/Tanggungan

Uraian Status PTKP

+WP Kawin K/0 58.500.000

+Kawin Anak 1 K/1 63.000.000

+Kawin Anak 2 K/2 67.500.000

+Kawin Anak K/3 72.000.000

Sumber Internet (Husnaeda 2019)



22

Tabel 2.3

Wajib Pajak Kawin, Istri Memliki Penghasilan Dan Digabung Dengan

Suami

Uraian Status PTKP

+WP Kawin TK/0 112.500.000

+Kawin Anak 1 K/I/1 117.000.000

+Kawin Anak 2 K/I/2 121.500.000

+Kawin Anak 3 K/I/3 126.000.000

Sumber Internet (Husnaeda 2019)

8. Pelaporan Pajak Pasal 21

Kewajiban wajib pajak selanjutnya adalah pelaporan. Kewajiban pelporan

ini dilakukan dengan mengambil sendiri dan mengisi surat pemberitahuan (SPT)

serta menyampaikannya kepada KKP setempat dimana wajib pajak terdaftar, atau

KPP yang ditetapkan bagi wajib pajak tertentu.

9. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pahaj digunakan untuk

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan ada 2 (dua) macam

surat pemberitahuan, yaitu :

a. Surat Pemberitahuan Masa (SPM)
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surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan yang jangka waktu

untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terhutang

dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

b. Surat Pemberitahuan Tahunan

surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan yang jangka

waktu pelaporannya selama satu tahun kalender atau waib pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

1. Fungsi SPT

Sebagai sarana melaporkan, mempertanggungjawabkan perhitungan

jumlah pajak sebenarnya terhutang.

2. Jenis-Jenis SPT Tahunan Orang Pribadi

a. wajib pajak yang menggunakan form 1770 adalah wajib pajak yang

melakukan pekerjaan beabs, tidak bekerja pada suatu perusahaan

atau pemberi kerja.

b. Wajib pajak yang menggunakan form 1770 SS adalah yang hanya

memperoleh penghasilan 1 selain penghasilan dari Bunga bank

dan/atau penghasilan dari bunga koperasi saja.

c. Wajib pajak yang menggunakan 1770 S adalah wajib pajak yang

memperoleh penghasilan dengan syarat minimal berikut ini :

1. Satu atau lebih pemberi kerja

2. Penghasilan dalam negeri lainnya

3. Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat Final

3. Cara Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

bentuk SPT masa PPh Pasal 21/26 terdiri dari :

a. 1721 : induk SPT 2 halaman
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b. 1721-I : daftar buku pemotong PPh pasal 21 dan pasal 26 untuk

pegawai pension dan penerima pension berkala

c. 1721-II : daftar perubahan pegawai tetap

d. 1721-T: daftar pegawai tetap atau penerima pension berkala, saat

diberlakukannya SPT masa ini atau untuk wajib pajak baru saat

pertama kali melaporkan SPT masa.

10. Surat Setoran Pajak (SSP)

a.  Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak

digunakan untuk melaukan pembayaran atau penyetoran pajak yang

terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang telah

ditetapkan oelh mentri keuangan.

b. Fungsi Setoran Pajak (SSP) adalah

1. sebagai sarana untuk membayar pajak

2. sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

c. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak adalah :

1. bank-bank yang ditunjuk oleh direktorat jendral pajak

2. kantor pos dan giro

d. Batas Waktu Pembayaran Dan Penyetoran Pajak

Pembayaran masa untuk PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10

(sepuluh).
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D. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran yang akan digunakan untuk merumuskan Indonesia hipotesis

dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanan dan

mengacu kepada aturan tertentu untuk mecapai tujuan suatu kegiatan. Intinya,

implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana atau konsep secara

yang hendak dilakukan.

Self assessment system merupakan sistem  pemungutan pajak yang

membebankan penetuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak

yang bersangkutan.Pemungutan adalah suatu perbuatan hal, cara atau proses

dalam memungut iuran pajak/retribusi. PPh pasal 21 pajak atas penghasilan

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan

Implementasi

Self Assesment System

Pemungutan

PPh Pasal 21

PT Bantaeng Sinergi
Cemerlang
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dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jas, dan

kegiatan yang dilakukan oelh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang adalah perusahan yang saat ini memulai

investasinya di bidang pengelola kawasan industri kabupaten bantaeng. Dengan

demikian maka implementasi self assessment system ini dharapkan dapat

membantu dan meningkatkan pemungutan PPh pasal 21 pada karyawan  PT.

Bantaeng Sinergi Cemerlang agar tetap terus berkontribusi kepada Negara dan

tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan pada saat di lakukan Pemungutan dalam

masa pajak.

E. Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2018)

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang,

yang terletak Sulawesi Selatan. Penelitian telah dilaksanakan selama 2 (dua)

bulan pada bulan Agustus-September 2021

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban

atas pertanyaan yang diberikan (Sugiyono,2018).
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b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data

dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angkandan gambar

yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian

(Sugiyono,2018)

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada

pengumpul data (Sugiyono,2018)

b. Data Sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung

kepada pengumpul data, biasanya dalam bentuk file dokumen atau

melalui orang lain (Sugiyono,2018)

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik pendekatan

deskriptif kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti (Sugiyono,2016)

Dalam penelitian ini ada beberapa alat pengumpul data antara lain

pencairan data pada jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian hasil

observasi dan wacana mendalam. Data dan informasi yang telah didapatkan

masih berupa informasi data yang kasar karena peneliti hanya menggunakan

beberapa media untuk menentukan permasalahan dalam suatu penelitian.

Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti menyimpulkan jawaban dari

setiap permasalahan yang diteliti di lapangan dalam satu pokok pembahasan

penelitian secara keseluruhan.
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BAB III

HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Dasar hukum Perseroan Daerah PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang

berdasarkan

1. Peraturan daerah pemerintah kabupaten bantaeng nomor 2 tahun 2019

tentang pendirian perusahaan perseroan daerah pengelola kawasan

industri bantaeng.

2. Peraturan daerah pemerintah kabupaten bantaeng nomor 10 tahun 2019

tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT. Bantaeng

Sinergi Cemerlang.

3. Peraturan bupati nomor 8 tahun 2020 yang telah diubah menjadi peraturan

bupati nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara penyertaan modal kepada

PT. bantaeng sinergi cemerlang.

4. Keputusan bupati bantaeng nomor : 500/45/II/2020 tentang penunjukkan

dewan komisaris dan direksi PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang.

Tujuan pendirian PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang sebagaimana yang

dituangkan dalam peraturan daerah tersebut yakni :

1. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi umumnya

dengan mengutamakan kepentingan rakyat serta kegairahab kerja dalam

perseroan daerah/perseroda, menuju masyarakat adil dan makmur,

materil/spiritual berdasarkan Pancasila.
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2. Dalam melaksanakan tujuan ini, PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang dapat

bekerja sama dengan perusahaan negara (BUMN), perusahaan daerah

lainnya, koperasi dan1 swasta nasional/asing.

Kegiatan Usaha PT. Bantaeng Sinergi Cemerlang adalah Pengelolaan

Kawasan Industri Bantaeng, Perdagangan Umum, Industri, Jasa dan Penyewaan

dan Pelayaran Dan Usaha-usaha lainnya yang diberikan UU. Kegiatan yang

berjalan saat ini adalah Kawasan Industri dan Investor.

Fungsi/Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Bantaeng secara umum dan

masyarakat yang berada disekitar kawasan industri bantaeng secara khusus

Manfaat bagi Kabupaten Bantaeng

1. Memberikan pendapatan dalam bentuk deviden

2. Meningkatnya pendapatan, retribusi daerah dan pajak lainnya

3. Menyerap tenaga kerja

4. Naiknya investasi

Manfaat bagi Masyarakat sekitar

1. Meningkatnya ekonomi masyarakat sekitar kawasan industry

2. Adanya program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) oleh perusahaan

Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

Menjadikan perusahaan terkemuka dalam mengelola Kawasan

Industri berbasis lingkungan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi

di Kabupaten Bantaeng. “



30

b. Misi

1. Memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan investor

2. Memfasilitasi infrastuktur kawasan industri

3. Mengelola kawasan industri yang berwawasan lingkungan

4. Memberikan kontribusi yang optimal kepada stakeholder

5. Menjadi Agen Pembangunan ( Agen Of Development )

Nilai-Nilai Perusahaan

Setiap karyawan dituntut selalu mengembangkan kemampuannya, saling

hormat menghormati antar karyawan baik dengan atasan, sederajat

maupun dengan bawahan, menjaga kekompakan, dan memberikan

bimbingan, arahan serta nasehat kepada karyawan lain dan memgang

nilai-niali dan etos kerja sebagai berikut :

1. Komitmen : setiap karyawan dituntut menjalankan tugas dan

kewajibannya serta tanggung jawab semata-mata untuk kepentingan

perusahaan.

2. Integritas : setiap karyawan dituntu mempunyai integritas, sehingga

dalam menjalankan petusahaan, dilaksanakan sebagaimana

ketentuan dan koridor hukum yang berlaku

3. Tangguh : setiap karyawan dituntuk memeilki jiwa yang tangguh dalam

menghadapi setap tantangan dan perubahan-perubahan yang ada.
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Analisi SWOT

Dalam menetapkan rencan bisnis ini, diperlukan kajian secara singkat den

jelas mengenai kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman bagi

pengembangan usaha perseroan daerah di masa mendatang.

1. Strengths/Kekuatan

PT Bantaeng sinergi cemerlang memiliki keunggulan atau kekuatan

pada beberapa aspek antara lain,

a. Aspek kepemilikan saham dengan status perseroan derah milik

pemerintah, dengan mudah dapat dikembangkan dan menjadi

factor pendukung dalam menjalin kerja sama atau kemitraan

dengan pihak lain

b. Dukungan pemerintah pusat dan para stake holder dalam hal

pengembangan kawasan industri yang masuk sebagai proyek

strategis nasional (PSN)

c. Proyek baru atau usaha baru yang berhubungan dengan

peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan

masyarakat dan khususnya perseroda bantaeng sinergi cemerlang

d. Letak kawasan industri yang sangat strategis dan berdekatan

dengan areal pantai, yang menjadi daya Tarik para investor untuk

berusaha di kawasan industri Bantaeng.

e. Badan hukum perseroda bantaeng sinsergi cemrlang adalah PT

akan lebih mudah dalam melakuakn strategis bisnis alliance

dengan pihak ke 3, dengan konsep bisnis to bisnis

f. Ada kepastian regulasi atas keberadaan kawasan industry

bantaeng
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g. Telah memilki SK AHU dari kementrian Hukum dan HAM RI

h. AMDAL kawasan industri telah selesai

i. Izin usaha kawasan industri/IUKI sementara dalam proses.

2. Weaknesses/Kelemahan

Bebarapa aspek eksternal dan internal yang merupakan sisi

kekuranganatau kelemahan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang saat ini

antara lain :

a. Dari sisi modal, relatif belum cukup besar untuk melakukan

investasi lahan di areal kawasan industry atau membuka unit usaha

baru dengan modal sendiri

b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan sumber daya manuasia

secara umum masih terbatas untuk menunjang pengembangan

usaha perusahaan

c. Srana dan prasrana kawasan industry belum tersedia sebagaiman

layaknya suatu kawasan industry

d. Tanah dalam kawasan masih dimilki oelh warga masyarakat

e. Bebrapa asset-aset produktif milik pemda kab bantaeng belum

dapat dimanfaatkan secara komersial

3. Opportunities/Peluang

Berdasarakan asperk kekuatan yang dimilki PT Bantaeng Sinergi

Cemerlang sebagaimana yang telah dikemukan diatas, peluang yang

dapat diraih dan dikembangkan anatar alain :

1. Kepemilikan lahan di kawasan industry yang mempunyai potensi

sangat besar dalam memberikan kontribusi pendaptan nantinya

2. Kerjasama pengelolaan kawasan industry
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3. Pendapatant sewa dari aset perseroda

4. Pengelolaan lahan-lahan parker dan asset-aset milik pemda

bantaeng

5. Tingginya minat calon investor untuk berinvestasi/menanamkan

modalnaya KI

6. Dukungan pemerintah provinsi, pusat dan BUMN terkait

pengembang KI

4. Threats/Ancaman

Ancaman dalam hubungan kontinutas dan pengembangan usaha PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang dimasa mendatang yang dapat

dikemukan saat ini, antara lain :

a. Tidak berjalannya investasi di kawasan industri Bantaeng sesuai

harapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Karena

terkendala lahan

b. Dampaknya kawasan industri Bantaeng akan keluar dari daftar

project starategis nasional karena tidak memilki asset berupa lahan

di KI

c. Jumlah modal setor perseroda belum dapat terpenuhi dan akan

berdampak pada rencana bisniscalom investor pindah ke kawasan

industry lain

d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan KI
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B. Struktur Perusahaan

PT Bantaeng Sinergi Cemerlang

Gambar 3.1 Struktur Organisasi

RUPS

Dewan Komisaris
1. Muhammad Tafsir (omisaris Utama)
2. Andi Sugeng Sapta Aji (Komisaris)

Divisi Umum & Keuangan

Vacant

Divisi Operasional

Ansar Kaimuddin, SE

Bagian Pembebasan Lahan

Dendy Chandra Setiawan

Divisi Pemasaran

Vacant

Direktur Utama
Tony M. Pahlevi

Bagian Keuangan, Acc & Umum

Herman Hasanuddin

Tim Khusus Pembebasan lahan
1. M. Asir, H. M.Si
2. Muh. Rusdi Kaimuddin

VACANT

VACANT
Office Boy

Marjuni
VACANT
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C. Job Desk

1. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan secara umum dana tau khusu sesuai dengan

anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Komisaris memilki tugas :

a. Mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan

serta memberikan kegiatan perusahaan serta memberikan

nasihat kepada direksi.

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana

Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan

Anggaran Perusahaan (RKAP). Mengaswai dan mengevaluasi

kinerja direksi.

2. Direktur

Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu

lembaga perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga

pendidikan politeknik.

Direktur memilki tugas :

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-

kebijakan perusahaan atau institusi.

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan

kepala bagian (manager) atau wakil direktur.

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi.

3. Manager Operasional
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Manager Operasional adalah suatu posisi atau jabatan di

perusahaan dimana seseorang bertanngung jawab dalam upaya

meningkatkan kinerja organisasi dan mengelola potensi risiko agar

bisa ditekan dan tidak terjadi.

Manager Operasional memiliki tugas :

a. Mengawasi pengelolan pelkasaan kegiatan perusahaan

b. Mengawasi pengelolaan pelaksanaan project

c. Melakukan koordinasi kerja harian

d. Melaksanakan jadwal dan kegiatan pelelangan

e. Mengecek status kegiatan pelaksanaan project

4. Keuangan, Accounting, dan Umum

a. Keuangan adalag pihak yang bertanngung jawab menentukan

dimana perusahaan menyimpan cashnya, menempatakan

investasi, atau mencari pinjaman

Keuangan memiliki tugas :

1. Melakukan penginputan keuangan perusahaan

2. Melakukan penginputan semua transaksi keungan ke dalam

program

3. Melakukan transaksi keungan perusahaan

4. Melakukan pembayaran kepada supplier

5. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait

dengan aktivitas keunagan perusahaan

b. Accounting adalah suatau proses mencatat, meringkas,

mengklasifikasikan, mengolah,dan menyajikan data transaksi,

serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan.
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Accounting memiliki tugas :

1. Memproses dan megelola laporan keunagan dan mencatat

transaksi dari bisnis

2. Membuat laporan keuangan dengan memeriksa dan

memastiakn semua transaksi telah tercatat

3. Memiliki tanggung jawab pada urusan pajak

5. Staf Operasional

Staf Operasional adalah pegawai yang mengurusi semua kegitan

kantor.

Staf Operasional memilki tugas :

a. Pengurusan legalitas perusahaan

b. Pengurusan operasional kantor

c. Pengabsenan karyawan

d. Pembuatan ijin perusahaan

6. Tim Khusus Pembebasan Lahan

Tim Khusus Pembebasan Lahan adalah pencabutan atas hak milik

tanah oleh pemerintah secara paksa yang dimiliki pihak lain untuk

keperluan penyelenggara kepentingan umum dan pemberian ganti

rugi yang layak kepada yang mempunyai tanah.

Pembebasan Lahan memilki tugas :

a. Melegalisasi hak atas kepemilikan suatu lahan

b. Mengurus kelengkapan berkas atas kepemilikan tanah oleh

suatu bada hukum.
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7. Office Boy

Office Boy adalah salah satu profesi pekerjaan yang juga sangat

mempengaruhi keberhasilan suatu kantor.

Office Boy memiliki tugas :

a. Membersihkan dan merapikan meja, kursi, computer dan

perlengkapan lainnya.

b. Membersihkan/vacuum karpet/lantai

c. Mengirim atau mengambil dokumen antar divisi/bagian

d. Menyediakan minum dan makan para karyawan

e. Melayani permintaan fotocopi/faksimili

D. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di PT Bantaeng Sinergi Cemerlang, adalah untuk

mengetahui apakah perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT Bantaeng

Sinergi Cemerlang tersebut sebulan telah mengacu pada peraturan pajak yang

berlaku di Indonesia. Data yang di peroleh yaitu data diri setiap karyawan PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang 2021 yang meliputi nama, jabatan, status, gaji

perbulan, dan jumlah keluarga tanggungan, serta perhitungan PPh Pasal 21. PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang membatasi pengambilan data guna untuk menjaga

kerahasiaan perusahaan. Penulis menggunakan data-data yang ada dan yang

diperoleh dari perusahaan untuk menganalisa data, penghasilan karyawan dijitung

dengan formula yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku tahun

2008.
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Untuk data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan menggunakan

formula tertentu, PT Bantaeng Sinergi Cemerlang dapat mengetahui Pajak

Penghasilan Pasal 21.

Penghasilan bruto Rp. xxx

Pengurangan :

Biaya jabatan (5%x Penghasilan Bruto) = Rp. xxx

Penghasilan neto sebulan Rp. xxx

Penghasilan neto setahun = 12x neto sebulan Rp. xxx

PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak) setahun Rp. xxx

Penghasilan kena pajak setahun Rp. xxx

PPh Pasal 21 terutang x tariff pasal 17 UU PPh) Rp. xxx

Penghasilan neto sebulan diperoleh dari penghasilan bruto yang diterima

sebulan oleh karyawan pada bulan tertentu dikurangi dengan biaya jabatan

dihasilkan dari tariff sebesar 5% untuk biaya jabatan dikalikan dengan penghasilan

bruti yang diterima oleh karyawan. Penghasilan neto setahun diperoleh dari

penghasilan neto sebulan dikalikan banyaknya bulan dalam satu tahun yaitu 12

(dua belas). Selanjutnya untuk menghasilkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu

dengan mengurangkan penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak

Kena Pajak (PTKP) dan PKP yang didapatkan kemudian dikalikan dengan tariff

Pajak Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang dapat menghasilkan Pajak

Penghasilan Pasal 21 terutang setahun.

a. Data mengenai Karyawan

1. Jumlah karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang 9 orang

2. Karyawan yang penghasilan netonya diatas PTKP berjumlah 3

orang
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3. Karyawan yang penghasilan neto dibawah PTKP berjumlah 6 orang

Tabel 3.1

Daftar Jabatan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang Tahun 2021

No JABATAN STATUS

K/T T

1 Komisaris Utama K 2

2 Komisaris K 2

3 Direktur utama K 2

4 Manager operasional K 1

5 Keuangan, Acc & Umum TK 0

6 Bagian operasional K 1

7 Tim khusus pembebasan

lahan

K 3

8 Pembebasan lahan K 3

9 Office boy K 1

Sumber PT Bantaeng Sinergi Cemerlang  2021
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Tabel 3.2

Data jumlah berdasarkan gaji perbulan tahun 2021

No Gaji perbulan Jumlah

1 Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000 3 orang

2 Rp. 3.000.000-Rp. 4.000.000 3 orang

3 Rp. 5.000.000-Rp. 6.000.000 2 orang

4 Rp. 7.000.000-Rp. 8.000.000 0 orang

5 Rp. 9.000.000-Rp. 10.000.000 0

6 Rp. 11.000.000-Rp. 12.000.000 1 orang

Sumber PT Bantaeng Sinergi Cemerlang 2021

Berikut cara perhitungan manual pajak penghasilan pasal 21 PT Bantaeng Sinergi

Cemerlang

a. Perhitungan PPh pasal 21 terutang pada saat penerimaan THR

berdasarkan nama jabatan :

1. Komisaris

a. Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 6.750.000 x 12 Rp. 81.000.000

THR Rp. 6.750.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 87.750.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 87.750.000) Rp. 4.387.500

Peng. neto setahun Rp. 83.362.500

PTKP (K2) (Rp. 67.500.000)

PKP x 5% Rp.15.862.500
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PPh Pasal 21 atas gaji dan THR Rp. 793.125

PPh pasal 21 sebulan Rp. 66.094

b. Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 5.750.000 x 12 Rp. 69.000.000

THR Rp. 5.750.000

Jumlah Peng. Bruto setahun Rp. 74.750.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 74.750.000) Rp. 3.737.500

Peng. Neto setahun Rp. 71.012.500

PTKP (K/2) (Rp. 67.500.000)

PKP x 5% Rp. 3.512.500

PPh pasal 21 atas gaji dan THR Rp. 175.625

PPh pasal 21 sebulan : 12 Rp. 14.635

2. Direktur

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 12.000.000 x 12 Rp. 144.0000.000

THR Rp. 12.000.0000

Jumlah Peng. Bruto setahun Rp. 156.000.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 156.000.000) Rp. 7.800.000

Peng. Neto setahun Rp. 148.200.000

PTKP (K/2) (Rp. 67.500.000)

PKP x15% Rp. 80.700.000

PPh pasal 21 atas gaji dan THR Rp. 12.105.000

PPh pasal 21 sebulan Rp.1.008.750
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3. Manager Operasional

Penghasilan bruto (penghasilan Setahun)

Gaji pokok Rp. 3.500.000 x 12 Rp. 42.000.000

THR Rp. 3.500.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 45.500.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 45.500.000) Rp. 2.275.000

Peng. Neto setahun Rp. 43.225.000

PTKP (K/1) (Rp. 63.000.000)

PKP NIHIL

4. Bagian Keuangan

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 3.500.000 x 12 Rp. 42.000.000

THR Rp. 3.500.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 45.500.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 45.500.000) Rp. 2.275.000

Peng. Neto setahun Rp. 43.225.000

PTKP (TK) (Rp. 54.000.000)

PKP NIHIL

5. Bagian Operasional

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 3.500.000 x 12 Rp. 42.000.000

THR Rp. 3.500.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 45.500.000
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Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 45.500.000) Rp. 2.275.000

Peng. Neto setahun Rp. 43.225.000

PTKP (K/1) (Rp. 63.000.000)

PKP NIHIL

6. Tim Khusus Pembebasan Lahan

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 2.000.000 x 12 Rp. 24.000.000

THR Rp. 2.000.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 26.000.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 26.000.000) Rp. 1.300.000

Peng. Neto setahun Rp. 24.700.000

PTKP (K/3) (Rp. 72.000.000)

PKP NIHIL

7. Office Boy

Penghasilan bruto (penghasilan setahun)

Gaji pokok Rp. 1.500.000 x 12 Rp. 18.000.000

THR Rp. 1.500.000

Jumlah peng. Bruto setahun Rp. 19.500.000

Pengurangan :

Biaya jabatan (5% x Rp. 19.500.000) Rp. 975.000

Peng. Neto setahun Rp. 18.525.000

PTKP (K/1) (Rp. 63.000.000)

PKP NIHIL
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Rekapitulasi Gaji Karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang
Bulan Juli-September 2021
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E. Pembahasan

Wawancara dilakukan dengan salah satu  staf keuangan  yang mengetahui

bagaimana pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada

karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang.

Apakah pemotongan atau perhitungan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008?

“Iya, PT Bantaeng Sinergi Cemerlang dalam melakukan perhitungan pajak
penghasilan pasal 21 telah menggunakan formula yang sama dengan perhitungan
pajak penghasilan pasal 21 pada umumnya, yaitu dengan mengetahui
penghasilan bruto dapat menghitung pajak penghasilan pasal 21, tetapi dengan
memperhatikan penghasilan yang diterima berupa penghasilan tetap serta jumlah
tanggungan keluarga sebagai penghasilan tidak kena pajak (PTKP)”.

Ada berapa WP pribadi yang melakukan pemotongan PPh pasal 21 ?
“Dari 9 Karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang hanya ada 3 orang melakukan
pemotongan PPh Pasal 21 yaitu Komisaris Utama, Komisaris dan Direktur di
karenakan 6 karyawan lainnya yaitu Manager Operasional, Bagian Operasional ,
Bagian Keuangan, Tim Khusus Pembebasan lahan dan Office Boy gaji yang
diperoleh dibawah PTKP yang dimana karyawan atau pegawai yang gajinya
dibawah PTKP hanya wajib melaporkan tanpa melakukan pemotongan PPh Pasal
21”.

Apakah pelaporan PPh Pasal 21 sudah termasuk efektif  bagi  karyawan PT
Bantaeng Sinergi Cemerlang ?

“Iya sudah termasuk efektif walaupun perusahaan ini terbilang masih baru dan
tidak terlalu memakan waktu lama dalam pelaporannya dikarenakan karyawannya
masih dibawah 10 orang.

Dari Percakapan diatas dapat disimpulkan bahwa PT Bantaeng Sinergi Cemerlang

selaku Pemotong telah melakukan pemotongan sudah sesuai Undang-Undanng

Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan sudah efektif dalam

melakukan peloparannya meski perusahaan ini terbilang masih baru dan masih

perlu banyak memahami tata cara sistem pemungutan pajak yng berlaku di

Indonesia.

Implementasi Self Assessment System dalam Pemungutan Pph Pasal 21

pada Karyawan PT Bantaeng Sinergi Cemerlang. Berdasarkan hasil penelitian
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diatas peneliti menemukan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang pada bulan November 2021 sudah sesuai dengan

Peraturan Dirjen Pajak No.PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tatacara

Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk penghasilan tetap, PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan

pasal 21 untuk penghasilan tetap mengacu pada Peraturan Perpajakan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang dimana hanya ada 3 karyawan yang

dilakukan pemotongan  PPh pasal 21 atas gaji yang diterima, yaitu: komisaris

(66.094), (14.635) dan direktur (1.008.750).

Dalam penentuan penghasilan bruto untuk penghasilan tetap berupa gaji

pokok dan THR yang diberikan oleh PT Bantaeng Sinergi Cemerlang telah

mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak, Besarnya penghasilan neto bagi karyawan

ditemukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan Biaya jabatan,

sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, Besarnya penghasilan netto

diperoleh dari pengurangan antara penghasilan bruto dengan biaya jabatan,

Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung

berdasarkan penghasilan netto nya dikurangi dengan penghasilan tidak kena

pajak (PTKP), Penghasilan kena pajak (PKP) di peroleh dari penghasilan neto

dikurangi dengan PKP/tunjangan wajib pajak.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum.

1. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang telah dilaksanakan dengan baik. PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang selaku pemotong telah melakukan

perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang telah dilaksanakan dengan baik. PT

Bantaeng Sinergi Cemerlang selaku pemotong telah melakukan

pemotongan dan pelaporan.

3. Pemungutan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT Bantaeng Sinergi

Cemerlang dipotong langsung oleh perusahaan dan dilaporkan sendiri

oleh karyawan dan dibantu oleh Staf Bagian Keuangan, dari 9 orang

karyawan yang dilakukan pemotongan hanya 3 orang 6 diantaranya

NIHIL

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Penulis

memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan

manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan adapun saran-saran

yang dikemukan oleh penulis sebagai berikut :

1. PT Bantaeng Sinergi Cemerlang untuk lebih terus mempertahankan

dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna

menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap
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mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-

perubahan terbaru yang diberlakukan oleh menteri keuangan, maupun

direktorat jendral pajak.

2. PT Bantaeng Sinergi Cemerlang khususnya bagian keuangan akan

jauh lebih baiknya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta

contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara

perhitungan pajaknya.
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