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ABSTRAK 

 

SALSABILA, TAHUN 2022. Penerapan Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan 

dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor 

Konsultan Pajak, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 

1 Rustan dan Pembimbing 2 Andi Arifwangsa Adiningrat. 

 

Sistem pengendalian intern yang baik sangat penting untuk pelaksanaan pajak, oleh 

karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian 

dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi 

pada kantor konsultan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan dengan sampel menggunakan data klien kantor yang merupakan 

Wajib Pajak atas jasa pelaksana konstruksi. Teknik dalam penelitian ini menggunakan 

teknik kualitatif terapan. Data penelitian diperoleh penulis melalui penelitian lapangan 

baik dengan cara observasi maupun wawancara serta didukung dengan perolehan 

dokumen dari tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 

sistem pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 

atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlaksana secara 

efektif sesuai dengan komponen sistem pengendalian internal yang ditetapkan.  

 

Kata Kunci: Sistem Pengendalian, Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan 

Pasal 4 Ayat 2, Jasa Konstruksi 
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ABSTRACK 

 

SALSABILA, 2022. Aplication of Control System In Calculating and Reporting 

Income Tax Article 4 Paragraph 2 For Construction Services At Tax Consultant 

Offices, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Faculty of Economic and Business Department of Tax 

Muhammadiyah University of Makassar. Guided by supervisor 1 Rustan and supervisor 2 

Andi Arifwangsa Adiningrat. 

 

A good internal control system is very important for tax implementation, therefore 

the purpose of this study is to determine the implementation of a control system in the 

calculation and reporting of income tax article 4 paragraph 2 on construction services at 

a tax consultant office. This research was conducted at the Massaniga & Patners Tax 

Consultant Office with a sample using office client data who are taxpayers for 

construction services. The thecnique in this study uses applied qualitative thecniques. The 

research data was obtained by the author through field research both by observation and 

interviews and supported by the acquisition of documents from the research site. The 

results of this study indicate that the implementation of the control system in the 

calculation and reporting of income tax article 4 paragraph 2 on construction services at 

the Massaniga & Patners Tax Consultant Office is carried out effectively in accordance 

with the components of the internal control system that have been determined 

 

Keywords: Control System, Calculation, Reporting, Income Tax Article 4 Paragraph 

2, Construction Services 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam meningkatkan pelaksanaan pajak, suatu pemerintahan yang baik 

harus memenuhi beberapa unsur, seperti transparan, efektif dan efisien, adanya 

partisipasi dari berbagai pihak, responsif, akuntabel dan adanya hukum yang 

mengatur. Salah satu pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pajak adalah 

Administrasi Pajak. Menurut Matthijs Alink dan Victor Van Kommer dalam 

bukunya yang berjudul “Handbook on Tax Administration”, dijelaskan bahwa 

Administrasi Pajak adalah pihak yang melakukan manajemen sistem pajak, 

identifikasi dan pendaftaran Wajib Pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia 

layanan kepada Wajib Pajak. Keberadaan Administrasi Pajak ditujukan untuk 

membentuk kepatuhan sukarela kepada masyarakat dalam melaporkan dan 

membayar pajaknya. Dalam hal ini yang termasuk salah satu Administrasi Pajak 

adalah Konsultan Pajak. 

Konsultan Pajak merupakan pihak yang menjadi penghubung antara fiskus 

dengan Wajib Pajak. Konsultan Pajak biasanya membentuk instansi yang dikenal 

dengan nama Kantor Konsultan Pajak, yang memberikan kemudahan bagi Wajib 

Pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya dengan patuh. Dalam 

meningkatkan pelaksanaan pajak, Konsultan Pajak senantiasa menghadapi 

masalah yang kompleks, permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan 

pajak yaitu kesalahan administrasi baik kesalahan perhitungan ataupun 

keterlambatan pelaporan pajak. 
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Berdasarkan dari data di atas, Konsultan Pajak perlu melakukan 

pendekatan baru untuk mengatasi masalah tersebut. Sistem pengendalian dalam 

perhitungan dan pelaporan pajak menjadi solusi yang tepat dalam mengatasi hal 

tersebut. Dessler dan Dharma (2009:6) mengemukakan bahwa pengendalian 

merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk 

menghadapi risiko.  

Sistem pengendalian dalam suatu instansi di bidang perpajakan baik 

pemerintahan maupun swasta mutlak menjadi hal utama dan sangat dibutuhkan 

karena kegiatan operasional dan kinerja memerlukan suatu pengendalian khusus 

yang mampu menjamin terlaksananya kepatuhan wajib pajak secara efektif dan 

efisien. IFAC (International Federation Of Accountants) (2014) mendefinisikan 

pengendalian sebagai  sistem yang dimiliki organisasi untuk mengelola risiko 

yang diawasi oleh tingkat pimpinan, manajemen, hingga karyawan. Dengan 

adanya sistem pengendalian memberikan kemudahan bagi Konsultan Pajak untuk 

menemukan atau menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau 

permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses perhitungan dan pelaporan 

pajak.  

Salah satu pajak yang membantu dalam pembangunan nasional yaitu pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan 

dari usaha jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan 

jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan 
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pekerjaan konstruksi. Pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 tentang 

pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penata usahaan pajak penghasilan dari 

jasa konstruksi yang menetapkan bahwa atas penghasilan yang diterima oleh 

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa 

konstruksi dikenakan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak 

penghasilan. 

Dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi 

sangatlah efektif apabila ada sistem pengendalian, agar perhitungan dan 

pelaporannya terlaksana secara maksimal. Sejalannya hubungan pengendalian 

dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi yang benar dapat terlihat dari kemampuan seorang pemimpin dalam 

melakukan sistem pengendalian secara efektif dan efisien. 

Beberapa otoritas pajak di banyak negara menerapkan metode Tax Control 

Framework (TCF) dalam sistem pengendalian pajaknya (OECD:2008). Metode 

TCF adalah serangkaian proses dan prosedur pengendalian internal yang 

memastikan bahwa risiko pajak dapat diketahui dan dikendalikan (OECD:2016). 

Berdasarkan Esthablishing A Tax Control Framework: The Utility and Necessity 

Of IT yaitu sebuah karya dari G.A. De Roest tahun 2011 menyebutkan bahwa 

Belanda menawarkan panduan untuk pembuatan TCF yang baik menggunakan 

model COSO (Committee Of Spronsoring Organization) Of The Treadway 

Commission sebagai titik awal yang logis, karena merupakan standar internasional 

untuk sistem pengendalian internal dan telah digunakan oleh banyak instansi. 
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Berdasarkan dari data di atas, penulis tertarik untuk meneliti sistem 

pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 

atas usaha jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

dengan menggunakan model TCF dan COSO sebagai panduan peneltian.  

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan adalah instansi swasta di 

bidang perpajakan yang membantu penyedia jasa konstruksi dalam proses 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa 

konstruksi. Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan melakukan aktivitas pengendalian internal untuk memastikan perhitungan 

dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi terlaksana 

secara efektif. Maka dari itu untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai sistem 

pengendalian dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 

atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, maka 

penulis mengajukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Pengendalian 

Dalam Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas 

Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak”. 

B. Rumusan Masalah 

 1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan 

Pajak ? 

 2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada  Kantor Konsultan 

Pajak ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan 

pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor 

Konsultan Pajak. 

2. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan 

Pajak. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk penulis dan pembaca diharapkan melalui penelitian ini dapat 

menjadi sumber informasi yang memberikan manfaat dalam menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan terkait sistem pengendalian dalam 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan.  

2. Bagi Instansi 

Melalui penelitian ini diharapkan mampu membantu instansi dalam 

menyebarluaskan informasi mengenai sistem pengendalian yang terdapat 

didalam instansi, utamanya dalam perhitungan dan pelaporan pajak. 

3. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi akademisi untuk 

menambah informasi dan wawasan terkait sistem pengendalian terhadap 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan, serta dapat digunakan 

sebagai referensi selanjutnya terkait penelitian yang serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Sistem Pengendalian 

a. Definisi Sistem Pengendalian 

Menurut Fatansyah (2012:11) pengertian sistem adalah sebuah tatanan 

(keterpaduan) yang terdiri atas sejumlah komponen fungsi (dengan satuan 

fungsi atau tugas khusus) yang saling berhubungan dan secara bersama-sama 

bertujuan untuk memenuhi suatu proses atau kegiatan tertentu. Sementara 

pengendalian adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan instansi, 

manajemen dan personil suatu instansi lainnya, yang dirancang untuk 

mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan instansi (Hery, 

2011:87).  

Sistem pengendalian adalah proses untuk menjamin bahwa elemen-

elemen atau komponen dalam instansi terlaksana dengan baik sesuai dengan 

yang diharapkan. Tanggung jawab atas keamanan instansi, peningkatan risiko 

munculnya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan dalam 

pelaksanaan operasi instansi terutama terletak pada pengendalian manajemen. 

Pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber 

daya instansi digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

instansi. Struktur pengendalian merupakan suatu proses yang dijalankan oleh 

dewan komisaris, manajemen dan entitas lainnya yang disusun untuk 

memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan (IAPI:2011:319). 
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Ruang lingkup instansi yang semakin luas, mengakibatkan dalam hal-

hal tertentu manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung. 

Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian intern yang baik sehingga 

manajemen dapat menyelesaikan tanggung jawabnya dengan tepat. Sistem 

pengendalian intern adalah segala bentuk kegiatan atau metode yang 

dilakukan oleh instansi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan 

mendukung dipatuhinya kegiatan manajerial yang telah ditetapkan (Anastasia 

& Lilis, 2010:82). Pengendalian dilakukan pada pelaksanaan tugas setiap 

personil yang sesuai dengan wewenang yang diberikan. Dengan 

memperhatikan penyampaian informasi setiap unit dalam organisasi. 

b. Sistem Pengendalian Internal Menurut Committee Of Sponsoring 

Organization Of The Treadway Commission (COSO) 

Dikutip dari Ibnu Fajar dan Oman Rusmana pada Jurnal Ekonomi, 

Bisnis dan Akuntansi (JEBA) volume 20 nomor 04 tahun 2018 menyebutkan 

bahwa  COSO adalah inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 

1985. COSO telah menyusun suatu definisi umum untuk pengendalian, 

standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan organisasi untuk menilai 

sistem pengendalian mereka. COSO disponsori dan didanai oleh 5 asosiasi 

dan lembaga akuntansi profesional, yaitu: American Institute of Certified 

Public Accountants (AICPA), American Accounting Association (AAA), 

Financial Executives Institute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), 

dan The Institute Of Management Accountants (IMA). Adapun komponen 

dalam sistem pengendalian menurut COSO (2013:4) adalah sebagai berikut: 
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i. Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari semua komponen 

pengendalian lainnya yang membuat organisasi ataupun instansi menjadi 

disiplin dan terstruktur. Lingkungan pengendalian mencakup etika, 

kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan 

organisasi. 

ii. Penilaian Risiko (Risk Assesment) 

Peneliaian risiko mencakup penentuan risiko di semua aspek organisasi. 

Suatu risiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis sehingga dapat 

diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. 

iii. Prosedur Pengendalian (Control Activities) 

Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk 

memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya 

kecurangan. Aktivitas pengendalian meliputi tanggung jawab dan 

kewenangan, pemeriksaan internal dan karyawan yang kompeten. 

iv. Pengawasan (Monitoring) 

Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian 

suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan 

serta meningkatkatkan efektivitas pengendalian. 

v. Informasi dan Komunikasi (Information and communication) 

Informasi dan komunkasi menjadi penghubung dari sistem pengendalian 

suatu instansi. Komponen ini merupakan bagian penting dari proses 

manajemen. Komunikasi informasi tentang operasi pengendalian internal 
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memberikan substansi yang dapat digunakan manajemen untuk 

mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian dan untuk mengelola 

operasinya. Tanpa adanya informasi dan komunikasi semua komponen 

sistem pengendalian tidak akan terlaksana dengan baik. 

c.  Tax Control Framework (TCF)/ Kerangka Kontrol Pajak 

Berdasarkan Establishing a Tax Control Framework: The utility and 

necessity of IT yang ditulis oleh G.A. de Roest, M.R. van den Brink, Stephan 

Janssen dan Peters pada tahun 2011 menyebutkan bahwa Tax Control 

Framework (TCF) adalah serangkaian proses dan prosedur pengendalian 

internal (selanjutnya disebut sebagai “Pengendalian”) yang memastikan 

bahwa risiko dalam pajak dapat diketahui dan dikendalikan. TCF adalah 

sarana penting untuk mengelola masalah pajak organisasi secara keseluruhan. 

Pada prinsipnya, ini mencakup semua pajak yang berlaku untuk suatu 

organisasi, penyerahan pengembalian pajak dan pembayaran ketetapan yang 

lengkap, akurat dan tepat waktu juga termasuk dalam cakupan TCF .  

TCF membantu perusahaan berkomunikasi dengan jelas tentang 

masalah pajak dengan semua pemangku kepentingan eksternal dan 

internalnya. TCF harus mengarah pada prosedur pajak yang berfungsi penuh. 

(de Roest, van den Brink, Stephan Janssen dan Peters: 2011) menyatakan 

bahwa TCF memiliki beberapa keuntungan, yaitu: 

- Pekerjaan up to date 

- Kepastian tentang posisi pajak 

- Peningkatan citra, peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan 
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- Sistem pengendalian perpajakan yang efektif dan efisien 

- Peningkatan kualitas data pajak 

- Pelaporan pajak lebih cepat 

- Pemahaman yang lebih baik tentang situasi pajak, memberikan lebih 

banyak wawasan tentang opsi pajak 

(Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD):2016) mengidentifikasi lima poin krusial dari TCF. Pertama, 

penetapan strategi pajak. Hal ini berkaitan dengan arahan atau panduan dari 

pimpinan instansi atas pengelolaan risiko, toleransi risiko, pengambilan 

keputusan, dan kebijakan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. 

Kedua, penerapan pengendalian. Hal ini berkaitan dengan penerapan 

prosedur pengendalian yang diperlukan dan penerapannya dilakukan secara 

komprehensif. Ketiga, adanya pembagian tugas. Hal ini berhubungan dengan 

pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing bidang. Keempat, 

proses pelaksanaan pajak terdokumentasi. Seluruh proses pelaksanaan pajak 

harus didokumentasikan secara akurat. Kelima, adanya pemantauan atas 

proses pelaksanaan pajak dan operasional pegendalian. Hal ini berkaitan 

dengan proses monitoring dan perbaikan kerangka pengendalian serta 

evaluasi kinerja. 

(Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD):2016) menyatakan bahwa tidak ada standar TCF yang berlaku sama 

untuk semua instansi karena sistem pengendalian internal instansi 

merefleksikan kondisi-kondisi tertentu dari masing-masing instansi. 
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Meskipun demikian, lima poin krusial TCF  tersebut menjadi panduan dalam 

merancang TCF di internal instansi. 

2. Konsep Pajak 

a. Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa 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. 

Menurut Rochmat Soemitro yang terdapat pada Mardiasmo (2018:3) 

menyatakan bahwa pajak merupakan suatu iuran dari rakyat untuk kas negara 

yang berdasarkan pada UU (bisa dipaksakan) dan tidak mendapat imbalan 

jasa timbal balik yang bisa ditunjukkan dan digunakan dalam pembayaran 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. 

b. Fungsi Pajak 

Menurut Mardiasmo (2018:4) pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu 

fungsi budgetair (anggaran) dan fungsi regularend (pengatur). 

Fungsi budgetair (anggaran), artinya pajak mempunyai fungsi sebagai salah 

satu sumber penerimaan pemerintah dalam membiayai pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Fungsi regularend (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur 

atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal perekonomian dan sosial. 
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c. Pembagian Jenis Pajak 

Resmi (2011:7), pajak umumnya dikategorikan antara lain sebagai 

berikut: 

1) Menurut Golongan 

Pajak Langsung  yaitu pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung 

oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada 

orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang 

bersangkungtan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). 

Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2) Menurut Sifat 

Adapun jenis pajak menurut sifatnya, yaitu: 

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan subjeknya. 

Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya 

baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak). 

3) Menurut Lembaga Pemungut 

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya:  PPh, PPN, 

dan PPnBM. 
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Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah 

masing-masing. 

d. Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2018:9) mengemukakan dalam pemungutan pajak terbagi 

menjadi 3 sistem pemungutan, yaitu: 

1) Official Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur 

perpajakan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak banyak tergantung pada fiskus. 

2) Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya diwenangkan kepada Wajib 

Pajak, dimana Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, 

menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. 

3) With Holding Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 

yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib 

Pajak.  

3. Pajak Penghasilan 

Definisi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun 
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pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk 

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan 

(Resmi, 2014:74). Dasar hukum PPh telah mengalami sebanyak 4 (empat) kali 

perubahan dan terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan 

bahwa pajak penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima wajib 

pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai 

konsumsi atau untuk penambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan 

nama dan dalam bentuk apapun.  

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek 

pajak penghasilan yaitu orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Adapun 

objek pajak penghasilan adalah penghasilan atau pendapatan yang diterima oleh 

Wajib Pajak. 

4. Pajak Penghasilan Final 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan menyebutkan bahwa pajak penghasilan final adalah pajak 

penghasilan yang telah dilunasi, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan 

yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis 

penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Pada 

PPh final biaya yang menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang 

terkena PPh tidak dapat dikurangi dan bukti potong tidak dapat menjadi kredit 

pajak. 

Menurut Resmi (2017: 147), penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan 

yang bersifat final, yaitu: 
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a) Penghasilan bunga deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam 

negeri dan ditempatkan di luar negeri, bunga obligasi dan surat berharga 

negara; 

b) Transaksi penjualan saham pendiri dan bukan saham pendiri; 

c) Penghasilan berupa hadiah undian; 

d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah 

dan/atau bangunan; 

e) Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada wajib pajak 

orang pribadi; 

f) Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri. 

5. Jasa Konstruksi 

Yamin (2017:129) menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa 

konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan 

konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Jasa 

konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana melibatkan dua 

pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, yakni pengguna jasa 

dan penyedia jasa.  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Pasal 1 Ayat (7) 

dan (8) menyebutkan bahwa pengguna jasa merupakan orang pribadi maupun 

badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa 

konstruksi, sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi atau badan yang 
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menyiapkan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana 

konstruksi ataupun pengawas konstruksi.  

6. Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana 

disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009, usaha jasa 

konstruksi termasuk sebagaimana objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan 

(PPh) final pasal 4 ayat 2. Dalam kegiatan jasa konstruksi, kontraktor atau 

pengusaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi menjadi 

subjek pajak, baik bagi yang sudah atau belum memiliki sertifikat dan kualifikasi 

sebagai profesional dalam bidang konstruksi dengan ketentuan yang diatur dalam 

peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 

2006. Hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa konstruksi tercantum 

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 

187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan 

Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. 

Tingkatan kewenangan kontraktor di bidang jasa pelaksana konstruksi 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2011 tentang 

Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. 

Tabel 2.1 Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Pelaksana 

Konstruksi 

Kualifikasi Kekayaan Bersih 
Pengalaman 

Akumulatif 10 Tahun 

Kemampuan 

Pelaksanaan 

Kecil 1 50 juta -  200 juta n/a Maks 1 miliar 

Kecil 2 200 juta - 350 juta Min. 1 miliar Maks 1,75 miliar 
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Kualifikasi Kekayaan Bersih 
Pengalaman 

Akumulatif 10 Tahun 

Kemampuan 

Pelaksanaan 

Kecil 3 350 juta - 500 juta Min. 1,75 miliar Maks 2,5 miliar 

Menengah 1 500 juta – 2 M Min. 2,5 miliar Maks 10 miliar 

Menengah 2 2 M – 10 M Min. 3,33 miliar Maks 50 miliar 

Besar 1 10 M – 50 M Min. 16,66 miliar Maks 250 miliar 

Besar 2 >50 M Min. 83,33 miliar Tidak terbatas 

 

7. Subjek dan Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

Resmi (2017:155), menjelaskan subjek dan objek pajak PPh pasal 4 ayat 2 

atas jasa konstruksi sebagai berikut: 

a. Subjek Pajak  

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha 

tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik 

sebagai perencanaan konstruksi dan pengawas konstruksi. 

b. Objek pajak terdiri dari tiga kelompok jasa yaitu: 

i. Jasa perencanaan konstruksi yang meliputi susunan kegiatan mulai 

dari pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak 

kerja konstruksi. 

ii. Jasa pelaksana konstruksi yang bertugas melaksanakan konstruksi 

dalam meliputi rangkaian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan 

sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. 

iii. Jasa pengawasan konstruksi yang bertugas mengawas sebagian atau 

keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan 

lapangan sampai penyerahan akhir konstruksi. 
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8. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi  

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 menyatakan tarif 

yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ini berbeda-

beda, dilihat menurut kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan masa 

berlakunya seritifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana konstruksi tarifnya 

ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan kontraktor. Tarif pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yaitu sebesar 4% untuk perencana 

konstruksi apabila seorang kontraktor memiliki SBU, dan 6% bagi kontraktor 

yang tidak memiliki SBU. Untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi apabila 

kontraktor tersebut memiliki SBU dan masuk dalam kategori usaha kecil 

(tingkatan 1,2,3,4) maka dikenakan tarif sebesar 2%, sedangkan untuk kontraktor 

yang memiliki SBU yang masuk dalam kategori usaha menengah dan besar 

(tingkatan 5,6,7) akan dikenakan tarif sebesar 3% dan bagi kontraktor yang tidak 

memiliki SBU maka tarif yang dikenakan yaitu sebesar 4%. Untuk jasa 

pengawasan konstruksi dikenakan tarif 4% bagi kontraktor yang memiliki SBU 

dan 6% bagi kontraktor yang tidak memiliki SBU. Apabila wajib pajak tidak 

memiliki NPWP maka tarif dinaikkan sebesar 100% dari tarif sebelumnya. 

9. Cara Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

Setelah menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak 

penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan 

pajak dari usaha jasa konstruksi. Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 = Tarif x 

(nilai DPP atau nilai dari termin pembayaran (tidak termasuk PPN)).  
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Menurut pasal 4 ayat 2 PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang 

digunakan untuk menghitung PPh final atas jasa konstruksi adalah: 

a) Jumlah pembayaran, apabila PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui 

pemotong PPh oleh pengguna jasa (pemilik proyek atau owner). 

b) Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh final konstruksi dikenakan 

melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan. 

10. Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia 

Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan 

dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa 

Konstruksi, PPh final pasal 4 ayat 2 dipotong oleh pengguna jasa pada saat 

pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau dipotong dan 

disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong 

pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan pemerintah, subjek pajak, 

badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap), maupun orang pribadi yang 

dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan. 

11. Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 

153/PMK.03/2009, batas waktu pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas 

jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 setelah bulan dilakukannya pemotong 

pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa konstruksi dan dilaporkan 

langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun jika tanggal 20 itu bertepatan 

dengan hari libur maka pelaporannya bisa dilakukan saat hari kerja selanjutnya.  
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Sesuai dengan PMK Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat 

Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk 

pengguna jasa maupun pemberi jasa harus menggunakan formulir SPT masa 

untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti masa 

untuk pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke 

kas negara dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong 

terdaftar. Yang dimaksud dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk 

melakukan pelaporan atas pembayaran pajak pada masa tertentu (bulanan). 

Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi melibatkan dua 

pihak, yaitu: pelaporan yang dilakukan oleh pengguna jasa jika bertindak sebagai 

pemotong pajak dan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 

B. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual ini dimaksud sebagai konsep untuk menjelaskan, 

mengungkapkan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel-variabel penelitian. 

Berikut skema konseptual dalam penelitian ini: 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 Kerangka konseptual di atas menggunakan gambaran model analisis yang 

menunjukkan adanya 2 (dua) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. Variabel 
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Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 

2 atas Jasa Konstruksi pada 

Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan 

Sistem Pengendalian 

Dalam  Perhitungan  
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tersebut adalah sistem pengendalian terhadap pelaksanaan pajak baik perhitungan 

maupun pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. Penelitian ini akan berfokus pada 

sistem pengendalian di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dalam 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

yang beralamat di Jl. Pendidikan 1 Blok B3 No. 26, Kecamatan Rappocini, 

Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian 

selama 2 (dua) bulan yaitu akhir bulan Februari s/d bulan April 2022.  

2. Sumber Informan 

Informan utama yang bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini adalah 

manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan selaku orang yang 

mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan dalam penelitian ini. 

Selain itu peneliti juga melibatkan informan pendukung untuk memberikan 

informasi tambahan sebagai pelengkap hasil penelitian dan pembahasan. Informan 

pendukung yaitu staf yang terlibat dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 

ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi  

secara langsung dengan bertatap muka. Wawancara dilakukan terhadap 

manajer serta staf yang terkait pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga 

& Rekan. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan wawancara 

terbuka, tujuannya agar memberikan peluang bagi informan untuk 

berargumen dan tidak membatasi jawabannya.  

b. Metode Observasi  

Peneliti melakukan observasi langsung pada Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan. Dalam metode observasi peneliti mengamati dan 

mencatat pola perilaku subyek, obyek atau kejadian yang sistematis tanpa 

adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu yang 

diteliti. 

c. Metode Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti gunakan adalah sampel 

dokumen milik salah satu klien (Wajib Pajak) dari Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga & Rekan. Dokumen milik klien yang peneliti analisa 

berupa daftar perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi dan data pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif 

terapan. Teknik kualiatif terapan adalah salah satu syarat yang diwajibkan oleh 
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akademisi dalam melakukan penelitan, teknik ini memberikan fakta dari prosedur 

yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan 

akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui teknik kualitatif terapan, 

peneliti berharap agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dijadikan landasan 

pengaplikasian dalam sistem pengendalian.  

Secara spesifik teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan analisis menggunakan karakteristik komponen-komponen 

sistem pengendalian. 

b) Selanjutnya peneliti mengelola hasil pengumpulan data penelitian 

menggunakan tahap analisis data kualitatif. Peneliti menggunakan tahap 

analisis data yang berdasar pada pendapat yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:91) yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Dalam hal mereduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. 

b. Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data 

atau penyajian data. Peneliti menyajikan data menggunakan tampilan 

grafik agar lebih memudahkan untuk memahami kejadian yang 

diteliti. 

c. Verifikasi Data 
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Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah informasi 

yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan atau 

dikelompokkan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga dan Rekan dibentuk pada tanggal 30 

Januari 2015 yang berdasar pada akta Notaris Lilis Suryanti, SH., M.Kn 

Nomor: 3 yang mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI 

Nomor: AHU 000196 AH.01.07 tahun 2015 dan terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan NPWP: 

72.087.345.4.019.000 dan  diketuai oleh Drs. Massaniga, MM., BKP  selaku 

anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang memiliki 

sertifikat konsultan pajak C dan beliau merupakan pensiunan Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terdapat di beberapa tempat 

dengan berbagai daerah, diantaranya Makassar, Watampone, Sengkang, dan 

Kendari. Kegiatan kantor dikordinir oleh Sepsiana, S.IP selaku manajer 

kantor. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan nomor izin 

praktek No. Kep-1511/IP.C/PJ/2015 bergerak di bidang perpajakan yang 

menangani beberapa Wajib Pajak.  

Berbagai jenis imbalan jasa konsultan pajak diberikan, seperti 

pengumpulan data berkas wajib pajak; pembuatan surat kuasa; pembuatan 

laporan SPT tahunan dan SPT masa; pembetulan laporan wajib pajak; 

pembuatan pbk; permohonan restitusi; pendampingan terhadap wajib pajak 

apabila mengajukan banding ke pengadilan; dan sebagainya. 
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B. Struktur Organisasi dan Job Description Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Instansi 

Job Description  

Adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan adalah sebagai berikut: 

1) Ketua Kantor Konsultan Pajak Massaniga &  Rekan 

Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

KETUA 

Drs. Massaniga, MM., BKP 

TAX SUPERVISOR 

Sri Ujiastuti, ST 

MANAJER 

Sepsiana, S.IP 

STAF 

Desti Arlinda, S.Ak 

STAF 

Sri Dayani S.M 
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• Memantau setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban 

masing-masing staf; 

• Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kantor; 

• Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf. 

2) Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

• Memastikan ketersediaan laporan keuangan dan pajak bulanan serta 

tahunan; 

• Memastikan ketersediaan daily budget; 

• Memastikan validasi transaksi keuangan dan pajak perusahaan; 

• Memastikan diaplikasikannya peraturan perpajakan dan keuangan pada 

perusahaan; 

• Memastikan pengelolaan data-data keuangan terlaksana dengan baik; 

• Memastikan prosedur pelaporan OJK terlaksana dengan baik. 

3) Tax Supervisor Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan  

• Memastikan terlaksananya supervisi atas segala tugas yang berkaitan 

dengan pajak; 

• Melakukan pelatihan kepada para staf; 

• Memastikan proses penghitungan pajak penghasilan terlaksana dengan 

baik; 

• Memastikan proses audit pajak terlaksana dengan baik; 

• Membagi tugas terhadap staf pajak; 

• Bertanggung jawab atas kinerja staf pajak; 

• Melakukan koordinasi pelaksanaan program audit dengan manajer. 
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4) Staf Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

• Melaporkan pajak masa bulanan maupun tahunan; 

• Mencatat data transaksi bisnis perusahaan; 

• Mengumpulkan, mengatur dan menyiapkan dokumen perusahaan; 

• Membuat surat yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait bidang 

perpajakan. 

C. Kegiatan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

Kegiatan yang dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan: 

1) Menghitung dan melapor PPh 23 dan 26  

2) Menghitung dan melapor PPN  

3) Menanggapi surat yang diterima WP dari Kantor Pajak 

4) Menghitung dan melapor PPh 21 karyawan  

5) Menghitung dan melapor pajak penghasilan badan, PPh 25 dan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 

6) Membantu menerbitkan E-Faktur dan ID Billing setiap transaksi 

7) Memberikan klarifikasi secara langsung ke Kantor Pajak jika terdapat 

permasalahan pajak atas pajak masa perusahaan 

8) Mendampingi Wajib Pajak dalam menangani restitusi 

D. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan diperoleh data berupa daftar perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi serta sistem pengendalian 
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dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi. Uraian tentang hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 

2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

Ketentuan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yang merupakan 

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, PMK (Peraturan 

Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008 yang menyatakan 

bahwa penghasilan dari jasa konstruksi dikenakan pajak final. Tarif pajak 

penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda-beda sesuai dengan adanya 

kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan masa berlakunya. Untuk jasa 

pelaksana konstruksi tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan kualifikasi 

kontraktor sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 

08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa 

Konstruksi. 

Berikut ini adalah data mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 

2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & rekan. Peneliti 

menggunakan data dari salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan yang merupakan Wajib Pajak di bidang jasa pelaksana konstruksi yang 

memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) tingkat kualifikasi menengah dan besar. 

a) Proyek Pembangunan Gedung 

Pembayaran dilakukan berangsur-angsur sesuai dengan kemajuan pekerjaan. 
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(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

(Sumber Data diolah, 2022) 

Tabel 3.1 Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Pada Proyek 

Pembangunan Gedung 

No Periode Progres DPP (Rp) 
PPh Pasal 4 Ayat 

2 (3%) 

1 
Feb-2018 Uang Muka 2.745.802.473 82.374.074 

2 
Jul-2018 Termin 2 2.574.189.818 77.225.695 

3 
Agu-2018 Termin 3 2.574.189.818 77.225.695 

4 
Sep-2018 Termin 4 2.574.189.819 77.225.695 

5 
Okt-2018 Termin 5 2.574.189.819 77.225.695 

6 
Des-2018 RETENSI 686.450.619 20.593.519 

Jumlah yang telah tertagih 13.729.012.366 411.870.373 

  

  

Gambar 3.2 Grafik Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Pembangunan 

Gedung 

Berdasarkan data di atas perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas 

jasa konstruksi pada proyek pembangunan gedung menggunakan tarif sebesar 3%. 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwasanya jumlah pajak penghasilan final tertinggi 

terdapat di bulan Februari 2018 yaitu sebesar Rp. 82.374.074 yang merupakan 

hasil dari perhitungan pembayaran uang muka. Pada bulan Juli sampai bulan 

Oktober 2018 jumlah pajak penghasilan final bernilai sama yaitu sebesar Rp. 

77.225.695 sedangkan pada bulan Desember 2018 jumlah pajak penghasilan final 

menjadi sangat rendah dari sebelumnya, dimana pajak penghasilan final pada 

bulan Desember 2018 merupakan hasil dari perhitungan pembayaran retensi yang 

berjumlah sebesar Rp. 20.539.519. 

Perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dilakukan 

dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, seperti dari hasil wawancara yang 

dilakukan dengan manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang 

mengatakan bahwa: 

“Perhitungan pajak atas jasa konstruksi kadang dari Wajib Pajak yang 

kasikan ke kami tapi ketika kami sudah menerima data perhitungan dari 

mereka, kita terus terang tidak langsung mengikut. Saya minta kepada 

mereka untuk saya melakukan hitung ulang karena kadang kami dapat 

perhitungan mereka salah. Saya mendapat banyak perusahaan yang salah 

hitung dia kirim ke kami, itulah tugasnya kami untuk memberitahu kepada 

mereka bahwa perhitungannya salah. Cara hitungnya bukan dari nilai 

kontrak tapi dari DPP. Perhitungan Wajib Pajak yang kamu jadikan sampel 

itu tarifnya 3% berdasarkan Undang-Undang.” 

Hasil wawancara dari manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas 

jasa konstruksi ditentukan berdasarkan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang 

digunakan. 

b) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi  

berdasarkan bukti pemotongan pajak yang diterima 
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(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

(Sumber Data dikelola, 2022) 

Tabel 3.2 Daftar Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

No Periode DPP (Rp) 
PPh Pasal 4 Ayat 2 atas 

Jasa Konstruksi (3%) 

1 2019 5.186.618.180 155.598.546 

2 2019 2.469.818.180 74.094.546 

3 2019 2.161.454.550 64.843.636 

Total 9.817.890.910 294.536.728 

 

 
 

Gambar 3.3 Grafik PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwasanya tarif pajak penghasilan final 

atas jasa konstruksi yang digunakan adalah sebesar 3%. Data tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah pajak penghasilan final tertinggi pada tahun 2019 

adalah Rp. 155.598.546 dan jumlah pajak penghasilan final terendah sebesar Rp. 

64.843.636. Hal ini dikarenakan nilai DPP dari kedua perhitungan pajak 

penghasilan final tersebut merupakan besaran DPP tertinggi dan terendah selama 

periode 2019.  
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c) Proyek Pembangunan Rumah Susun 

Tabel 3.3 Daftar Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Proyek 

Pembangunan Rumah Susun 

No Periode Progres DPP (Rp) 
PPh Pasal 4 Ayat 2 

(3%) 

1 2020 TERMIN 1 3.240.810.055 97.224.302 

2 2020 TERMIN 2 2.430.607.910 72.918.237 

3 2020 TERMIN 3 2.430.607.910 72.918.237 

4 2020 TERMIN 4 2.430.607.910 72.918.237 

5 2020 TERMIN 5 2.430.607.910 72.918.237 

6 2020 TERMIN 6 2.430.607.910 72.918.237 

7 2020 RETENSI 810.203.123 24.306.094 

TOTAL 16.204.052.728 486.121.582 

 

 

Gambar 3.4 Grafik Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

Terhadap Proyek Pembangunan Rumah Susun 

Dari hasil data di atas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada proyek pembangunan rumah 

susun dikenakan tarif sebesar 3%. Jumlah pajak penghasilan final tertinggi 
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terdapat pada pembayaran termin 1 yaitu senilai Rp. 97.224.302, pada 

pembayaran termin 2 sampai dengan termin 6 jumlah pajak penghasilan final 

bernilai sama yaitu sebesar Rp. 72.918.237, dan jumlah pajak penghasilan final 

terendah terdapat di pembayaran retensi sebesar Rp. 24.306.094.  

Berdasarkan data perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi pada tahun 2018-2020 dikutip dari hasil dokumentasi Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlihat bahwasanya pihak Kantor Konsultan 

Pajak menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku yaitu berdasar pada tingkat 

Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki oleh klien kantor. Penting untuk 

diketahui bahwa nilai DPP diperoleh dengan cara berikut: 100/110 x Nilai 

Kontrak. Sesuai hasil wawancara dengan manajer Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan, yaitu: 

“Wajib Pajak itu dia sudah lama bekerja sama dengan kami. Bukan hanya 

pajak finalnya yang kami hitungkan tapi ada juga PPh 21nya ada juga PPh 

23nya sama PPNnya. Tarifnya 3% karena dia itu merupakan perusahaan 

besar, dia sudah punya sertifikat menengah dan besar makanya kenapa saya 

menggunakan tarif 3%. DPPnya itu nilai kontrak dikalikan dengan 100/110. 

Jadi nilai kontrak itu diubah dulu menjadi DPP baru kita kalikan dengan 

tarif pajaknya.” 

Tabel 3.4 Penilaian Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

No Sistem Pengendalian Hasil Wawancara Kesimpulan 

1 

Konsultan Pajak 

membuat penetapan 

aturan dalam 

perhitungan PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

Salah satu staf Kantor:  

“Aturannya ada, Ibu Cepci 

yang mengarahkan kita 

dalam menghitung pajak. 

Dia yang memberikan 

petunjuk perhitungan pajak 

penghasilan final.” 

Terlaksana 
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No Sistem Pengendalian Hasil Wawancara Kesimpulan 

2 

Konsultan Pajak 

melakukan pemisahan 

tugas melalui 

pembagian peran dan 

tanggung jawab dalam 

perhitungan pajak 

penghasilan final 

Manajer Kantor Konsultan 

Pajak: 

“Kadang saya menyuruh 

staf untuk menghitung 

pajak dari WP jasa 

konstuksi kalau saya lagi 

keluar kota, lalu ibu Uji 

(staf senior) yang 

memantau mereka. Tapi 

kalau saya berada di 

Makassar saya sendiri yang 

menghitung pajaknya WP 

jasa konstruksi.” 

Terlaksana 

3 

Konsultan Pajak 

menghendaki adanya 

dokumentasi yang 

akurat dalam 

perhitungan PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

Manajer Kantor Konsultan 

Pajak: 

“Data perhitungan pajak 

penghasilan final ada di 

lantai dua tersimpan di 

dalam berkas Wajib Pajak. 

Kita selalu cetak dan 

simpan datanya kalau 

sudah melakukan 

penghitungan.” 

Terlaksana 

4 

Konsultan Pajak 

melakukan 

pemantauan atau 

pengawasan terhadap 

perhitungan PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

Manajer Kantor Konsultan 

Pajak: 

“Iya pasti harus dipantau 

pelakasanaan pajaknya 

karena itu sudah jadi 

tanggung jawab kami 

memberikan hasil yang 

maksimal kepada klien 

kami.” 

Terlaksana 

5 

Konsultan Pajak 

melakukan aktivitas 

pengendalian secara 

komprehensif terhadap 

perhitungan PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

Salah satu staf Kantor 

Konsultan Pajak: 

“Sebelum saya mengirim 

data perhitungan pajak 

kepada WP, saya bawa 

dulu ke ruangannya Ibu 

Cepci (manajer) untuk dia 

periksa. Kalau ibu sudah 

setujui baru saya kirim.” 

Terlaksana 
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(Sumber Data diolah, 2022) 

No Sistem Pengendalian Hasil Wawancara Kesimpulan 

6 

Konsultan Pajak 

memanfaatkan 

berbagai sarana 

komunikasi untuk 

memastikan akurasi 

dan kelengkapan 

informasi dalam 

perhitungan pajak 

Manajer Kantor Konsultan 

Pajak: 

“Kami sudah punya 

website Kantor bisa dicek 

di google namanya 

pelayananpajak.com. Itu 

bisa dilihat oleh 

masyarakat umum kalau 

mau tau kegiatan kami. 

Kita telepon langsung klien 

atau chat mereka kalau ada 

informasi tambahan yang 

kita butuhkan.” 

Terlaksana 

 

Dari data di atas terlihat bahwasanya komponen sistem pengendalian dalam 

perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan sudah terlaksana dengan baik. 

2. Sistem Pengendalian Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 

atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

153/PMK.03/2009, pelaporan pajak penghasilan atas jasa konstruksi dilakukan 

paling lambat tanggal 20 bulan dilakukannya pemotongan pajak atau penerimaan 

pembayaran atas jasa konstruksi.  

Berikut daftar pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dimana Wajib Pajak 

atas jasa konstruksi yang membayar sendiri pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas 

jasa konstruksi: 

Tabel 3.5 Daftar Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 
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(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

No Tahun 
DPP 

(Rp) 

PPh Final 

atas Jasa 

Konstruksi 

(3%) 

Tanggal 

Lapor 
Ket. 

1 2019 2.250.313.460 67.509.404 01/11/2019 Tidak telat 

2 2019 1.715.014.545 51.450.436 06/09/2019 Tidak telat 

3 2019 16.091.123.970 482.733.719 11/10/2019 Tidak telat 

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwasanya pelaporan pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

pada tahun 2019 terlaksana dengan tepat waktu. Perlu diketahui bahwa 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.03/2009 menyatakan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi wajib dilakukan 

oleh Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemotong pajak atau yang membayar 

sendiri pajak penghasilan final. Sesuai hasil wawancara dengan manajer Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang menyatakan bahwa: 

“Wajib Pajak tidak melaporkan pajak apabila pengguna jasa adalah 

pemotong pajaknya. Jadi tidak ada denda yang dikenakan kalau kami tidak 

lapor. Kecuali kalau Wajib Pajak yang membayar sendiri pajaknya maka itu 
harus dilapor pake SPT Masa. Tapi jarang sih Wajib pajak bertindak sebagai 

pemotong pajak final, kebanyakan dilakukan oleh pemerintah (pengguna 

jasa). Kita hanya terima bukti potong dari pemerintah untuk disimpan.” 

Hal ini didukung pendapat dari salah satu staf di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Makassar yang memberikan layanan help desk non tatap muka yang 

menyatakan bahwa: 

“Kalau pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi itu 

yang melaporkan pihak yang memotong. Untuk yang menerima bukti 

potong tidak wajib melaporkan SPT Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. 

Dilaporkan hanya di SPT Tahunan saja.” 
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Berikut ini kondisi terkait pelaksanaan perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dikutip dari hasil wawancara di 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan: 

o Klien kantor adalah Wajib Pajak di bidang jasa pelaksana konstruksi. 

Klien tersebut jarang bertindak sebagai pemotong pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi, maka dari itu perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak banyak menjadi tanggung jawab 

pemotong pajak dalam hal ini pengguna jasa. Meski demikian Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan tetap melakukan perhitungan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi untuk menjamin 

kesesuaian data perhitungan pemotong pajak. Sesuai yang dikemukakan 

oleh Pimpinan Kantor yang menyatakan bahwa: 

“Kalau membahas jasa konstruksi disini ada dua pihak yang harus 

melapor, itu pemerintah sebagai pemotong pajak dan kontraktor sebagai 

Wajib Pajak. Jadi WP juga tetap harus melapor kalau dia yang menyetor 

sendiri pajak finalnya. Tapi kalau dia bukan pemotong pajak maka yang 

memotong itu pemerintah (pengguna jasa konstruksi). Kita dikasi data 

perhitungannya lalu kami hitung ulang karena kadang ada salah hitung 

yang dikasikan.” 

Maka dari itu dapat diketahui bahwa pelaporan pajak penghasilan final 

atas jasa konstruksi juga harus dilakukan sebagai bentuk pemenuhan 

kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak di bidang jasa konstruksi. 

o Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan melakukan pelaporan 

setelah adanya bukti pemotongan pajak yang diberikan oleh pihak 

pemotong pajak. Berikut hasil wawancara dengan manajer Kantor: 

“Jadi kita tunggu dulu bukti potong baru dilaporkan. Kalau tidak ada 

bukti potong yang dikasikan kami belum buat laporannya.” 
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Adapun penilaian sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan 

final jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Penilaian Sistem Pengendalian Dalam Pelaporan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi 

No Sistem Pengendalian Hasil Wawancara Kesimpulan 

1 

Konsultan Pajak 

menetapkan aturan 

dalam operasional 

pelaporan PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

Manajer Kantor 

Konsultan Pajak:  

“Jadi kita tunggu dulu 

bukti potong baru 

dilaporkan. Kalau tidak 

ada bukti potong yang 

dikasikan kami tidak mau 

lapor. Pelaporannya itu 

ada dua, pakai SPT Masa 

kalau WP yang 

membayar sendiri 

pajaknya tapi lebih sering 

dilaporkan di SPT 

Tahunan saja.” 

Terlaksana 

2 

Konsultan Pajak 

melakukan pembagian 

tugas dan tanggung 

jawab dalam pelaporan 

PPh Pasal 4 Ayat 2 atas 

Jasa Konstruksi 

Salah satu staf  Kantor 

Konsultan Pajak: 

“Yang melapor pajak 

final itu Ibu Cepci 

(manajer), saya hanya 

disuruh untuk hubungi 

Wajib Pajak kalau ada 

yang mau ditanyakan 

sama Ibu.” 

Terlaksana 

3 

Konsultan Pajak 

menghendaki adanya 

dokumentasi yang 

lengkap dan akurat 

dalam pelaporan PPh 

Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

Manajer Kantor 

Konsultan Pajak: 

“Ada banyak pajak yang 

saya tangani dengan WP 

itu jadi filenya 

tercampur. Laptop WP 

kemarin bermasalah jadi 

saya gunakan laptop lain 

makanya susah mencari 

dokumen pelaporannya.” 

Terlaksana 
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(Sumber Data diolah, 2022) 

No Sistem Pengendalian Hasil Wawancara Kesimpulan 

4 

Konsultan Pajak 

melakukan pemantauan 

atau pengawasan dalam 

pelaporan PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi   

Manajer Kantor 

Konsultan Pajak: 

“Iya pasti harus dipantau 

pelakasanaan pajaknya 

karena itu sudah jadi 

tanggung jawab kami 

memberikan hasil yang 

maksimal kepada klien 

kami.” 

Terlaksana 

5 

Konsultan Pajak 

melakukan aktivitas 

pengendalian secara 

komprehensif terhadap 

pelaporan PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

Salah satu staf Kantor 

Konsultan Pajak: 

“Sama pelaporannya juga 

begitu, sebelum Ibu 

Cepci melaporkan 

pajaknya kami disuruh 

dulu untuk cocokkan 

data-datanya. Kadang 

dibuatkan pembetulan 

kalau ada kesalahan yang 

didapat.” 

Terlaksana 

6 

Konsultan Pajak 

mengoptimalkan sarana 

informasi dan 

komunikasi dalam 

pelaporan PPh Pasal 4 

Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

Manajer Kantor 

Konsultan Pajak: 

“Kami sudah punya 

website Kantor bisa 

dicek di google namanya 

pelayananpajak.com. Itu 

bisa dilihat oleh 

masyarakat umum kalau 

mau tau kegiatan kami. 

Kita telepon langsung 

klien atau chat mereka 

kalau ada informasi 

tambahan yang kita 

butuhkan.” 

Terlaksana 

 

Dari data tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian dalam 

pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan telah terlaksana, namun dokumentasi 
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terhadap pelaporan pajak peghasilan final atas jasa konstruksi belum berjalan 

maksimal. Hal ini disebabkan penyimpanan dokumen pelaporan pajak 

penghasilan final dari Wajib Pajak jasa konstruksi belum tersaji rapi. 

Tabel 3.7 Kondisi Dalam Pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi Tahun 2018-2020 

No Tahun 
PPh Pasal 4 Ayat 2 

atas Jasa Konstruksi 
Sistem Pengendalian Keterangan 

1 2018 

Rp. 411.870.373,- 

 

Menggunakan tarif 

sebesar 3% sesuai 

dengan Sertifikat 

Badan Usaha (SBU) 

yang dimiliki oleh 

Wajib Pajak 

Penetapan Strategi 

pelaksanaan pajak, 

adanya pembagian 

tugas dan wewenang, 

adanya pengawasan 

dan komunikasi serta 

menghendaki 

pelaksanaan pajak 

dalam kantor disajikan 

dalam dokumentasi 

Efektif 

2 2019 

Rp. 294.536.728 

 

Perhitungan PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

menggunakan tarif 

sebesar 3% sesuai 

dengan Sertifikat 

Badan Usaha yang 

dimiliki WP. Adapun 

pelaporan yang 

dilakukan pada tahun 

2019 berjalan tepat 

waktu 

Penetapan Strategi 

pelaksanaan pajak, 

adanya pembagian 

tugas dan wewenang, 

adanya pengawasan 

dan komunikasi serta 

menghendaki 

pelaksanaan pajak 

dalam kantor disajikan 

dalam dokumentasi 

Efektif 

3 2020 

Rp. 486.121.582,- 

 

Perhitungan PPh Pasal 

4 Ayat 2 atas Jasa 

Konstruksi 

menggunakan tarif 

sebesar 3% sesuai 

dengan Sertifikat 

Badan Usaha yang 

dimiliki WP. 

Penetapan Strategi 

pelaksanaan pajak, 

adanya pembagian 

tugas dan wewenang, 

adanya pengawasan 

dan komunikasi serta 

menghendaki 

pelaksanaan pajak 

dalam kantor disajikan 

dalam dokumentasi 

Efektif 
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Berdasarkan Tabel 3.7 terkait kondisi dalam pelaksanaan pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi selama tahun 2018-2020 dapat diketahui 

bahwasanya pelaksanaan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi 

telah berjalan efektif sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, hal tersebut 

tidak lepas dari pengaruh sistem pengendalian yang terdapat pada Kantor 

Konsultan Pajak. Selama tahun 2018-2019 Kantor Konsultan Pajak telah 

menetapkan komponen sistem pengendalian yang sama dan semua komponen 

terlaksana secara efektif. 

E. Pembahasan 

1) Penerapan Sistem Pengendalian Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak 

Pelaksanaan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi tidak lepas dari munculnya berbagai risiko. Perhitungan pajak 

penghasilan final atas jasa konstruksi memiliki risiko yang biasa disebut risiko 

salah saji atau kesalahan administrasi. Salah saji ini disebabkan karena kesalahan 

perhitungan ataupun kekeliruan dalam prosedur perhitungan pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. 

Terkait risiko pajak, OECD (2013) menyatakan perlunya Wajib Pajak atau 

Konsultan Pajak memiliki kerangka kontrol risiko pajak. Kerangka kontrol ini 

disebut sebagai “Tax Control Framework (TCF)” atau sistem pengendalian pajak. 

Dengan memiliki sistem pengendalian pajak, Konsultan Pajak ataupun Wajib 

Pajak dapat menunjukkan kepada otoritas pajak tentang bagaimana Konsultan 

Pajak atau Wajib Pajak melakukan pengendalian atas perhitungan pajak. Dengan 
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adanya sistem pengendalian perhitungan pajak yang efektif, Konsultan Pajak 

memperoleh kesempatan untuk dapat dipercaya melakukan perhitungan pajak 

yang memiliki tingkat risiko yang rendah. 

Dari hasil penelitian atas data perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 

atas jasa konstruksi, pihak Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan telah 

berhasil melaksanakan perhitungan pajak secara efektif sesuai dengan peraturan 

pajak yang berlaku. Berdasarkan data perhitungan tersebut peneliti menemukan 

data perhitungan atas pembayaran proyek pembangunan gedung tahun 2018, 

perhitungan atas proyek pembangunan pada tahun 2019, dan perhitungan atas 

proyek pembangunan rumah susuh pada tahun 2020. Data perhitungan pajak 

penghasilan final atas jasa konstruksi ini berisi jumlah nilai kontrak, progres 

pembayaran dan jumlah perhitungan pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. 

Dari data perhitungan pembayaran yang diberikan oleh pihak kantor inilah penulis 

mendapatkan data yang akurat terhadap perhitungan pajak penghasilan pasal 4 

ayat 2 atas jasa konstruksi. 

Menimbang bahwa keberhasilan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 

2 atas jasa konstruksi yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan tidak lepas dari pengaruh sistem pengendalian yang diterapkan dalam 

perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Penerapan 

sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan final tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Penetapan Strategi Perhitungan Pajak 
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Pihak Kantor Konsultan Pajak menetapkan aturan dalam prosedur 

perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi 

melalui pelaksanaan perhitungan pajak secara efektif sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

187/PMK.03/2008. Dapat terlihat pada halaman 34 dan tabel 3.4 poin 1, 

hasil wawancara menunjukkan adanya strategi dalam perhitungan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang sesuai dengan 

peraturan pajak yang berlaku. 

Hal ini didukung Ikatan Akuntasi Indonesia (2015) yang mengatakan 

salah satu syarat manajemen pajak yang baik adalah tidak melanggar 

atau bertentangan dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku. Hal ini 

sejalan untuk mengatasi kekeliruan dan kesalahan yang bisa timbul 

dalam perhitungan pajak. 

b) Pembagian Tugas 

Pihak Kantor Konsultan Pajak membuat pemisahan tugas melalui 

pembagian tanggung jawab dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 

4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Sesuai hasil wawancara dengan manajer 

Kantor yang menyatakan bahwa: 

“Kenapa saya mau dibagi tugasnya padahal saya bisa sendiri hitung dan 

laporkan mereka cukup bantu di bagian administrasinya sja, itu supaya 

ada interaksi yang dekat di dalam Kantor ini. Supaya staf-staf juga 

berkembang, makanya kalau mereka tidak tau saya selalu suruh datang 

ke ruangan untuk bertanya.” 

Dengan adanya pemisahan tugas bisa mengurangi risiko terjadinya 

kesalahan perhitungan pajak karena bukan hanya satu orang yang 
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memiliki power melainkan banyak pihak yang terlibat, ada yang 

memonitor, menghitung, dan mereview perhitungan pajak. 

c) Proses Perhitungan Pajak Terdokumentasi 

Konsultan Pajak menghendaki adanya dokumentasi yang akurat dalam 

perhitungan pajak. Dokumentasi yang lengkap dan akurat bisa 

membantu mengatasi masalah yang akan muncul dalam perhitungan 

pajak. Dalam hal ini manajer senantiasa melakukan pengecekan 

kelengkapan data perhitungan pajak penghasilan final melalui 

penyimpanan berkas klien. 

d) Pengawasan Perhitungan Pajak 

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.4 poin 4, 

Konsultan Pajak melakukan pengawasan terhadap operasional 

perhitungan pajak guna menjamin sistem pengendalian dalam 

perhitungan pajak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.  

Hal ini didukung Sondang Siagian (2011:56) bahwa pengawasan adalah 

proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

e) Aktivitas pengendalian 

Konsultan Pajak melakukan aktivitas pengendalian secara komprehensif 

dalam perhitungan pajak, seperti mengadakan review terhadap 

perhitungan pajak. Sesuai dengan hasil wawancara yang terdapat pada 

tabel 3.4 poin 5.  
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Hal ini didukung penelitian dari Liani Fatni dan Putu Ery Setiawan 

(2013) yang menyatakan bahwa dengan mengadakan review pajak 

secara internal terhadap perhitungan pajak dapat meminimalkan 

kesalahan-kesalahan di kemudian hari. 

f) Informasi dan Komunikasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat di tabel 3.4 poin 6, pihak 

Kantor Konsultan Pajak memanfaatkan sarana komunikasi untuk 

memastikan akurasi dan kelengkapan informasi dalam perhitungan 

pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Untuk menjamin 

kelancaran perhitungan pajak, pihak Kantor Konsultan Pajak 

mengoptimalkan informasi dan komunikasi kepada klien dan pihak 

internal kantor baik secara langsung ataupun melalui telepon celuler, 

whatsapp, website, dan email. 

Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem pengendalian 

dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi dapat 

memberikan jaminan untuk meminimalisir munculnya risiko dalam perhitungan 

pajak. 

2) Penerapan Sistem Pengendalian Dalam Pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan 

Pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi juga 

memiliki risiko dalam operasional pelaporannya. Risiko itu adalah keterlambatan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. Dengan adanya 
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sistem pengendalian dalam pelaporan pajak bisa mengurangi munculnya risiko 

tersebut. Hal ini didukung Dessler dan Dharma (2009) yang mengemukakan 

bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh 

organisasi untuk menghadapi risiko.  

Berikut ini penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak: 

a) Penetapan Strategi Pelaporan Pajak 

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.6 poin 1, 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan memiliki aturan pada 

operasional pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi. Kantor Konsultan Pajak Memenuhi segala ketentuan 

administratif dalam pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan pajak 

yang berlaku. 

b) Pembagian Tugas 

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.6 poin 2, 

Kantor Konsultan Pajak menghendaki adanya pemisahan tugas atau 

pembagian tanggung jawab atas operasional pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan 

Pajak. 

c) Pelaporan Pajak Terdokumentasi 

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.6 poin 3, 

dokumentasi pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa 

konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak masih belum maksimal. 
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Kantor Konsultan Pajak masih belum menyajikan dokumen pelaporan 

secara rapi. 

d) Pengawasan Terhadap Pelaporan Pajak 

Konsultan Pajak melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap 

pelaporan pajak untuk memastikan sistem yang ada di dalamnya 

berjalan secara efektif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada 

tabel 3.6 poin 4. COSO (2013) menyatakan bahwa pemantauan 

berhubungan dengan evaluasi atas efektivitas elemen kontrol risiko. 

e) Aktivitas Pengendalian 

Berdasarkan hasil wawancara yang terdapat pada tabel 3.6 poin 5, 

Konsultan Pajak mengadakan review pelaporan pajak. Hal ini didukung 

penelitian dari Liani Fatni dan Putu Ery Setiawan (2013) yang 

menyatakan adanya review pajak terhadap pelaporan pajak beserta 

pembukuannya bisa meminimalkan kesalahan yang dapat menimbulkan 

sanksi pajak di kemudian hari. Kesalahan yang terjadi akibat kekeliruan 

dapat dilakukan pembetulan sendiri oleh Kantor Konsultan Pajak. 

f) Informasi dan Komunikasi 

Sesuai dengan hasil wawancara pada tabel 3.6 poin 6, Konsultan Pajak 

melakukan komunikasi dengan klien di bidang jasa pelaksana konstruksi 

untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan dalam pelaporan 

pajak penghasilan final atas jasa konstruksi. Dalam hal ini pihak Kantor 

mengkonfirmasi bukti pemotongan pembayaran sebelum melakukan 

pelaporan melalui beberapa sarana komunikasi. 
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Berdasarkan data pelaporan yang telah diteliti pelaporan pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah berjalan secara efektif. Kantor Konsultan 

Pajak meminimalisir risiko yang dapat timbul pada pelaporan pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi melalui penerapan sistem pengendalian yang 

sudah disampaikan pada hasil penelitian tersebut.  

Hal ini didukung penelitian Heru Maruta dan Ayu Apriliani  (2020) dalam 

analisis data penelitiannya yang menggunakan uji regresi linear sederhana 

mengatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai sistem pengendalian internal, maka 

ketepatan pelaporan pajak juga ikut bertambah sebesar 0,279. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan final 

atas jasa konstruksi memiliki pengaruh untuk mengatasi masalah keterlambatan 

pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

50 
 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan sistem pengendalian dalam perhitungan pajak penghasilan 

pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak sudah 

terlaksana secara efektif sesuai dengan komponen sistem pengendalian 

yang dimiliki, yaitu penetapan strategi perhitungan, pembagian tugas 

dalam perhitungan, proses perhitungan terdokumentasi, adanya 

pengawasan dalam perhitungan, adanya aktivitas pengendalian terhadap 

perhitungan pajak serta adanya informasi dan komunikasi.  

2. Penerapan sistem pengendalian dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 

4 ayat 2 atas jasa konstruksi pada Kantor Konsultan Pajak terdiri dari 

penetapan strategi pelaporan, pembagian tugas dalam pelaporan, 

pelaporan pajak terdokumentasi, adanya pengawasan dalam pelaporan, 

adanya aktivitas pengendalian terhadap pelaporan pajak serta adanya 

informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian dalam pelaporan pajak 

penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi telah terlaksana sesuai 

dengan komponen sistem pengendalian yang berlaku. 
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B. Saran 

1. Kantor Konsultan Pajak hendaknya selalu meningkatkan sistem 

pengendalian dalam pelaksanan pajak. Tujuannya agar operasional 

pelaksanaan pajak baik perhitungan maupun pelaporan pajak tetap 

berjalan secara efektif dan efisien. 

2. Untuk mengatasi risiko yang dapat muncul dikemudian hari, hendaknya 

memaksimalkan dokumentasi terkait pelaksanaan pajak. Tujuannya agar 

data perhitungan ataupun pelaporan pajak dapat tersaji secara akurat. 
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