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ABSTRAK 

 
 

NURUL IZZAH, TAHUN 2022. Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa 

Pada AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, Karya Tulis Ilmiah (KTI), 

Program Studi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 

Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing 1 Rustan dan Pembimbing 2 Muhaimin. 

Efektivitas dalam penanganan pajak penghasilan pasal 23 yang sesuai dengan 

undang-undang sangat penting dan perlu diperhatikan, oleh karena itu tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan dalam penanganan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa. Penelitian ini dilakukan di 

AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan sampel menggunakan data 

klien kantor yang merupakan Wajib Pajak atas jasa bidang penyedia jasa tenaga kerja. 

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 dan data dari tempat penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanganan pajak penghasilan 

pasal 23 atas jasa pada AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlaksana 

dengan baik sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan pasal 23 yang telah 

ditetapkan walaupun da 

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Penghasilan Pasal 23, Atas Jasa 
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ABSTRACK 

 

 

NURUL IZZAH, 2022. Effectiveness Of Article 23 Income Tax On Services At AKP2I 

Tax Consultant Office Massaniga & Partners, Karya Tulis Ilmiah (KTI), Faculty of 

Economic and Business Department of Tax Muhammadiyah University of Makassar. 

Guided by supervisor 1 Rustan and supervisor 2 Muhaimin. 

Effectiveness in handling income tax article 23 in accordance with the law is very 

important and needs to be considered, therefore the purpose of this study is to find out how 

effective the Massaniga & partners tax consultant office is handling income tax article 23 

for services. This research was conducted at AKP2I Tax Consultant Office Massaniga & 

Partners with samples using office client data who are taxpayers for services in the field of 

labor service providers. The technique in this study uses applied qualitative techniques. 

The research data was obtained by the author through field research either by means of 

observation or interviews and supported by the acquisition of documents and data from the 

research site. The results of this study indicate that the effectiveness of handling income 

tax article 23 on services at AKP2I of the Massaniga & Partners Tax Consultant Office is 

Carried out well in accordance with the established article 23 income tax law. 

Keywords : Effectiveness, Income Tax Article 23, For Service 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 

berbunyi 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. 

Salah satu pendapatan negara yang berasal dari pajak yaitu pajak 

Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Maka dari itu, 

Pajak Penghasilan sangat melekat pada subjek pajak. Pajak Penghasilan 

adalah salah satu jenis pajak subjektif. Subjek pajak akan dikenakan Pajak 

Penghasilan, apabila subjek pajak tersebut menerima atau memperoleh 

suatu penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak 

yang menerima atau memperoleh suatu penghasilan disebut dengan Wajib 

Pajak. Subjek Pajak Penghasilan yaitu antara lain orang pribadi, warisan, 

badan, dan bentuk usaha tetap. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah pajak yang dipotong atas suatu 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang 
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Pribadi atau Badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, jasa, 

atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 

Salah satu pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pajak adalah 

Administrasi Pajak. Administrasi pajak merupakan kunci implementasi dan 

penegakan hukum pajak. Secara lebih terperinci, Administrasi Pajak 

termasuk melakukan manajemen sistem pajak, identifikasi dan pendaftaran 

wajib pajak, pengumpulan pajak, dan penyedia layanan kepada wajib pajak. 

Adanya Administrasi Pajak ditujukan untuk membentuk kepatuhan kepada 

masyarakat dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Konsultan Pajak 

menjadi salah satu yang termasuk dalam Administrasi Pajak. 

Konsultan pajak adalah jasa yang sering digunakan oleh pebisnis 

untuk membantu mereka dalam melapor dan membayarkan pajak mereka. 

Terutama untuk pebisnis besar yang sudah memiliki beberapa cabang 

perusahaan. Keberadaan Konsultan Pajak merupakan kebutuhan yang tidak 

bisa dihilangkan. Konsultan Pajak biasanya mendirikan instansinya dengan 

nama Kantor Konsultan Pajak. Konsultan Pajak yang sudah memiliki izin 

praktek sudah bisa membuka kantor konsultan sendiri dan merekrut 

pegawai yang juga bekerja dibidang yang sama. Adapun masalah yang 

sering dihadapi Konsultan Pajak seperti permasalahan yang timbul dalam 

pelaksanaan pajak antara lain kesalahan administrasi baik kesalahan 

perhitungan maupun keterlambatan pelaporan pajak. 

Keberadaan Konsultan Pajak dalam sebuah negara sungguh penting 

untuk membantu dan menyadarkan masyarakat akan kewajibannya 
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membayar pajak. Direktur Jenderal Pajak dan Ketua Umum Ikatan 

Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menandatangani kesepakatan 

bersama antar kedua tentang Kerja Sama Sosialisasi, Edukasi, dan 

Peningkatan Peran Profesi Konsultan Pajak. Melalui kesepakatan bersama 

ini, forum komunikasi dimaksud juga akan mengadakan pertemuan rutin 

untuk mengkoordinasi, mengevaluasi, dan menyamakan persepsi dalam 

implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

Upaya untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan para wajib pajak 

ialah dengan kerja sama antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan 

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I). Upaya ini merupakan 

salah satu langkah alternatif mendorong peningkatan jumlah wajib pajak 

dan penerimaan negara dari sector pajak. Kehadiran para Konsultan Pajak 

menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam memahami mekanisme 

pelunasan kewajiban pajaknya. 

Efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada 

sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas sebuah kelompok 

atau organisasi merupakan tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

dalam rangka mencapai tujuan dan sasarannya. Di mana sasaran merupakan 

objek utama dalam mengevaluasi efektif atau tidak efektif suatu kelompok. 

Mengukur tingkat efektivitas menurut Danca dalam (Yoga, 2019) dapat 

dilihat dari indikator: pencapaian, tujuan, integrasi, dan adaptasi. 
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Berdasarkan dari data di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

bagaimana efektivitas Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dalam 

menangani perhitungan, pemotongan, serta pelaporan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 Atas Jasa. Pada penelitian ini, penulis meneliti PPh Pasal 23 atas 

jasa penyedia tenaga kerja. 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan adalah instansi swasta 

yang bekerja di bidang perpajakan yang membantu penyedia jasa tenaga 

kerja dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 

atas usaha penyedia jasa tenaga kerja. Dalam pengerjaannya, Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan melakukan penanganan PPh 23 

dengan baik dan efektif. Oleh karena itu untuk mengetahui lebih jelasnya, 

penulis mengajukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pajak 

Penghasilan Atas Jasa Pada AKP2I Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan” . 

 
 

B. Rumusan Masalah 

 

Bagaimana efektivitas AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

dalam menangani Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga 

kerja suatu perusahaan yang ditangani? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 
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Rekan dalam menangani Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa penyedia 

tenaga kerja. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk pembaca, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi dan sumber wawasan serta ilmu pengetahuan 

mengenai perpajakan terkhususnya tentang pajak penghasilan. 

2. Bagi Instansi 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat membantu instansi 

menyebarluaskan informasi–informasi atau ilmu-ilmu mengenai PPh 23 

yang ditangani oleh instansi sendiri. 

3. Bagi Akademisi 

Melalui penelitian ini, diharapkan bagi akademisi untuk menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pemotongan dan pelaporan 

terkait pph 23 dan juga dapat digunakan sebagai referensi selanjutnya 

terkait penelitian yang serupa. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

 

1. Efektivitas 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas ialah daya 

guna, keaktifan dan juga adanya kesesuaian dalam suatu bentuk kegiatan 

antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. 

Efektivitas dalam Bahasa inggris yaitu effective yang berarti 

berhasil, tepat, dan manjur. Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu 

tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya 

secara ideal. Efektivitas dapat dikatakan dengan ukuran-ukuran yang pasti 

misalnya usaha X adalah 60% efektif dalam mencapai tujuan Y. 

Menurut Aan Komariah dan Cepi Tratna, efektivitas adalah ukuran 

yang menyatakan sejauh mana sasaran atau tujuan (kualitas, kuantitas, dan 

waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan 

dengan prestasi individu, kelompok organisasi, semakin dekat pencapaian 

prestasi yang diharapkan agar lebih efektif hasil penilaiannya. Dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana 

manfaat dan tercapainya tujuan yang telah tercapai. 

Efektivitas adalah salah satu suatu pencapaian yang ingin dicapai 

dan diraih oleh sebuah perusahaan ataupun organisasi. Untuk memperoleh 
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teori efektivitas ini peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori 

manajemen dan organisasi terutama yang berkaitan dengan teori efektivitas. 

Efektivitas memiliki 3 tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh 

David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnely (1997:25-26) 

antara lain : 

1. Efektivitas Individu 

 

Efektivitas didasarkan pada pandangan dari segi individu yang 

menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi. 

2. Efektivitas Kelompok 

 

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja 

sama dalam kelompok. Jadi, efektivitas kelompok merupakan jumlah 

kontribusi dari semua anggota kelompoknya. 

3. Efektivitas Organisasi 

 

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. 

Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil 

karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya setiap 

bagiannya. 

Peranan efektivitas biasanya diakui sebagai faktor paling penting 

dalam keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Keberhasilan diukur 

dalam bentuk pencapaian sasaran organisasi. 

Efektivitas sebuah kelompok atau organisasi merupakan tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan 
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sasarannya. Di mana sasaran merupakan objek utama dalam mengevaluasi 

efektif atau tidak efektif suatu kelompok. 

Tabel 2.1 

Kriteria Efektifitas 

NO Presentase Efektivitas Keterangan 

1. >100% Sangat Efektif 

2. 90%-100% Efektif 

3. 80%-90% Cukup Efektif 

4. 60%-80% Kurang Efektif 

5. <60% Tidak Efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Rima Adelina) 

Tahun 2020 

 

2. Pajak Penghasilan 

 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali 

mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008. 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak 

Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai 

pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang 

menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh 

disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai 
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pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak 

subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

1) Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

 

Yang menjadi Subjek Pajak adalah : 

 

a. Orang Pribadi dan Warisan yang belum terbagi sebagai satu 

kesatuan menggantikan yang berhak. 

b. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa 

pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak inventasi kolektif. 

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

 
Subjek pajak dapat dibedakan menjadi : 

 
1. Subjek Pajak Dalam Negeri yang terdiri dari: 

 

a. Subjek Pajak Orang Pribadi, yaitu : 

 

1.) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di 

Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) 

dalam jangka waktu 12 bulan, atau 

2.) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di 

Indnesia. 
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b. Subjek Pajak Badan, yaitu : Badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan 

di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang 

memenuhi kriteria : 

1.) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2.) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah. 

c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah 

Pusat atau Pemerintah Daerah. 

d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara. 

 
 

e. Subjek Pajak Warisan, yaitu : 

 

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan 

menggantikan yang berhak. 

 
 

2. Subjek Pajak Luar Negeri yang terdiri dari : 

 

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 

hari dalam jangka 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan 

dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 
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menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 

usaha tetap di Indonesia. 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, 

orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 

hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak 

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang 

dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

Subjek Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi Wajib Pajak 

apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya 

melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri 

menjadi wajib pajak sejak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus 

menjadi Wajib Pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan 

yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan atau memperoleh 

penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di 

Indonesia. Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. 

Tabel 2.2 

 
Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri 

 
Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri terbagi 

atas 4 perbedaan, yaitu sebagai berikut : 
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Wajib Pajak Dalam Negeri Wajib Pajak Luar Negeri 

Dikenakan pajak atas penghasilan, baik 

yang diterima atau diperoleh dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia. 

 
Dikenakan pajak dari penghasilan neto. 

 
 

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif 

umum (Tarif UU PPh Pasal 17) 

 
Wajib menyampaikan SPT. 

Dikenangan pajak hanya atas 

penghasilan yang berasal dari sumber 

penghasilan di Indonesia. 

 
Dikenakan pajak dari penghasilan bruto. 

 
 

Tarif pajak yang digunakan adalah tarif 

sepadan (Tarif UU PPh Pasal 26) 

 
Tidak wajib menyampaikan SPT. 

(sumber : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Perpajakan Edisi Terbaru 2018) 

 
2) Kewajiban Pajak Subjektif 

 
Tabel 2.3 

 
Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif 

 

MULAI BERAKHIR 

Subjek Pajak Dalam Negeri Orang 

Pribadi : 

Saat dilahirkan, dan 

Saat berada di Indonesia atau berniat 

bertempat tinggal di Indonesia. 

Subjek Pajak Dalam Negeri Orang 

pribadi : 

Saat meninggal, dan 

Saat meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya. 

Subjek Pajak Dalam Negeri Badan : 

Saat didirikan atau bertempat 

kedudukan di Indonesia. 

Subjek Pajak Dalam Negeri Badan : 

Saat dibubarkan atau tidak lagi 

bertempat kedudukan di Indonesia. 

Subjek Pajak Luar Negeri Melalui 

BUT : 

Subjek Pajak Luar Negeri Melalui 

BUT : 
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Saat menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui BUT di 

Indonesia. 

Saat tidak lagi menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melaui BUT di 

Indonesia. 

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak 

Melalui BUT : 

Saat menerima atau memperoleh 

penghasilan dari Indonesia. 

Subjek Pajak Luar Negeri Tidak 

Melalui BUT : 

Saat tidak lagi menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia. 

Warisan Belum Terbagi : 

Saat timbulnya warisan yang belum 

terbagi. 

Warisan belum terbagi : 

Saat warisan telah selasai dibagikan. 

(sumber : Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. Perpajakan Edisi Terbaru 2018) 

 
3) Tidak Termasuk Subjek Pajak 

 

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah : 

 

1. Kantor perwakilan negara asing. 

 

2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 

negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka 

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka 

dengan syarat : 

a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima 

atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di 

Indonesia. 

b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

 

3. Organisasi internasional, dengan syarat : 

 

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. 
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b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh 

penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada 

pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. 

4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat : 

 

a. Bukan warga negara Indonesia. 

 

b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk 

memperoleh penghasilan di Indonesia 

4) Objek Pajak 

 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib 

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

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan 

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun, termasuk : 

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan 

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang 

ini. 

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

 

3. Laba usaha. 

 

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

termasuk : 
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a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, 

persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau 

penyertaan modal. 

b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya. 

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, 

pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha atau 

reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun. 

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, 

badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau 

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang 

ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri 

keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 
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6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen 

dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian 

sisa hasil usaha koperasi. 

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

 

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

 

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

 

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan 

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

 

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

 

14. Premi asuransi. 

 

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya 

yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas. 

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak. 

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah. 

 

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

19. Surplus Bank Indonesia. 
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Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada 

Wajib Pajak, penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan 

bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, 

notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 

 

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, 

dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak 

digunakan, dan sebagainya. 

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat 

diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan 

di atas seperti  : 

a. Keuntungan karena pembebasan utang. 

 

b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. 

 

c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

 

d. Hadiah undian. 

 
Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi objek pajak, adalah 

penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 

Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak luar negeri, yang menjadi objek 

pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 

5) Tidak Termasuk Objek Pajak 

 

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah : 
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1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan 

amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan 

oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak 

atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk 

agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang 

diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang 

tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau 

penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

3. Warisan 

 

4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 

pengganti saham atau sebagai pengganti penyetoran modal. 

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau 

kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang 

diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan 
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pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma 

penghitungan khusus. 

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi 

sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, 

asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 

7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha 

Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan 

modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia 

dengan syarat : 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

 

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN atau BUMD yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan 

dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 

modal yang disetor. 

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi 

kerja maupun pegawai. 

9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 

sebagaimana dimaksud pada angka 8, dalam bidang-bidang tertentu 

yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 
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persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang 

unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 

menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut : 

a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang 

menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

 

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian 

dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 

membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan 

prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan 

pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun 

sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur 

lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya 



21 
 

 

 

 

 

 

 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

6) Cara Melunasi Pajak 

Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi Pajak 

Penghasilan melalui dua acara, yaitu : 

1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa 

pajak yang meliputi : 

a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk 

setiap masa pajak. 

b. Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak 

ketiga (orang pribadi atau badan, baik swasta maupun 

pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan 

dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu : 

1) Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan (PPh Pasal 21). 

2) Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan di bidang 

impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran 

atas penyerahan barang kepada badan pemerintah (PPh Pasal 

22). 

3) Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau 

penggunaan harta oleh orang lain (PPh Pasal 23). 

4) Pelunasan PPh di luar negeri atas penghasilan di luar negeri 

(PPh Pasal 24). 
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5) Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas Wajib 

Pajak luar negeri (PPh Pasal 26). 

6) Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan 

tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi 

saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari 

pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta 

penghasilan tertentu lainnya ((PPh Pasal 4 Ayat 2) PPh Pasal 

4 Ayat 2 tidak dapat dikreditkan). 

7) Pelunasan pajak sesudah akhir tahun. 

 

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan 

cara : 

a. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung 

sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun 

pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang 

bersangkutan. 

b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat 

ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah 

Pajak Penghasilan terutang tidak benar. 

3. Pajak Penghasilan Pasal 23 

 

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan 

Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 
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penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam 

negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya. 

1) Yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 23 

 

Yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam 

negeri Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh 

penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. 

2) Objek Pajak dan Tarif Pajak PPh Pasal 23 

 

Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam apapun, 

dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan : 

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : 

 

a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk 

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 

pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena 

jaminan pengembalian utang. 

c. Royalti 

 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah 
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dipotong PPh oleh penyelenggara kegiatan yang melakukan 

pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan 

yang penerimanya adalah wajib pajak badan. 

2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas : 

 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan 

penggunaan harta (pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan 

persewaan tanah dan/atau bangunan) yang telah dikenai PPh 

bersifat final. 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, dan jasa konsultan. 

3. Sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan 

sehubungan dengan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 

Pasal 21. 

3) Bukan Objek Pajak PPh 23 

 

Pemotongan PPh Pasal 23 tidak dilakukan atas : 

 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 

 

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna 

usaha dengan hak opsi. 

3. Dividen yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai 

wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD, dari 



25 
 

 

 

 

 

 

 

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 

kedudukan di Indonesia dengan syarat : 

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

 

b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima 

dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan 

dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 

4. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

 

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang 

unit penyertaan kontrak investasi kolektif. 

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada 

anggotanya. 

7. Penghasilan berupa bunga atau imbalan lain yang dibayar atau 

terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi 

sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, termasuk yang 

menggunakan pembiayaan berbasis syariah. 

Badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur 

pinjaman dan/atau pembiayaan terdiri dari : 

1. Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank 

dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk 

melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga 
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  Efektivitas  

PPh Pasal 23 Atas Jasa penyedia 

tenaga kerja 

 

 

 

 

 

pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri 

Keuangan. 

2. BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk memberikan 

sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan 

koperasi, termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani. 

B. Alur Pikir Penelitian 

 

Alur piker penelitian penelitian ini dimaksud sebagai alur yang 

dibuat karena suatu hubungan atau kaitan yang terjadi antar konsep dari 

masalah-masalah yang diteliti. Alur pikir ini berguna untuk menjelaskan 

secara detail mengenai suatu topik yang akan dibahas. Berikut skema alur 

pikir dalam penelitian ini: 

Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian 

 
Alur pikir penelitian tersebut menggunakan gambaran model 

analisis yang menunjukkan adanya variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel tersebut adalah efektivitas terhadap pelaksanaan pajak mengenai 

penanganan dan/atau pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa 

penyedia tenaga kerja pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. 

Penelitian ini akan berfokus pada efektivitas penanganan PPh Pasal 23 pada 
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Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dalam penanganan dan/atau 

pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja. 

C. Metode Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di AKP2I 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 bulan Maret s/d Mei 2022. 

2. Sumber Informan 

 

Informan utama yang bertindak sebagai subjek dalam penelitian ini 

adalah manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan selaku orang 

yang langsung menangani PPh Pasal 23. Selain itu peneliti juga melibatkan 

informan pendukung untuk memberikan informasi tambahan senagai 

pelengkap hasil penelitian dan pembahasan. Infroman pendukung yaitu 

supervisor dan staf yang terlibat dalam pelaksanaan pajak penghasilan pasal 

23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga 

& Rekan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Ada tiga Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1.) Wawancara 

 

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi 

secara langsung dengan bertatap muka. Wawancara dilakukan dengan 
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manajer, supervisor, dan staf di Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan. Pada saat wawancara, peneliti melakukan wawancara secara 

terbuka sehingga memberikan kesempatan kepada informan untuk 

berargumen secara leluasa dan tidak membatasi jawaban yang 

diberikan. 

2.) Metode Observasi 

 

Peneliti melakukan observasi langsung pada Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan. Dalam metode observasi, peneliti mengamati dan 

mencatat semua pola subjek dan objek penelitian tanpa adanya 

pertanyaan dan komunikasi dengan individu yang diteliti. 

3.) Metode Dokumentasi 

 

Dalam penelitian ini, dokumen yang peneliti gunakan adalah sampel 

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

Massaniga & Rekan. Dokumen klien yang peneliti analisa berupa bukti 

potong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja. 

4. Teknik Analisis Data 

 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik kualitatif terapan karena selain diwajibkan oleh akademisi untuk 

menggunakan teknik ini, teknik ini juga memberikan fakta dari prosedur 

yang terjadi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis 

dan akurat serta sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik kualitatif terapan 

merupakan teknik dengan menggunakan metode yang sudah diterapkan 

oleh peneliti dimana jurnal-jurnal penelitiannya masuk dalam jurnal 
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internasional bereputasi. Miles dan Huberman (Sugiyono 2012:91), 18 

mengemukakan analisis data kualitatif menggunakan beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

 

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, 

hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai 

dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data 

melalui pencarian data selanjutnya. 

b. Reduksi Data 

 

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, memilih 

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

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. 

c. Display Data 

 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data atau 

penyajian data. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami kejadian yang diteliti. 

d. Verifikasi Data 

 

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. 

e. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan konfigurasi 
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yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak 

peneliti menyususn pencatatan, pola-pola, pernyataanpernyataan, 

konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 

169) 



 

 

 

 

BAB III 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Profil Singkat AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

 

Pajak yang dipungut Wajib Pajak serta dikelola oleh negara 

dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional untuk mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur materiil dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Profesi konsultan pajak memiliki posisi yang sangat strategis untuk 

membantu pemerintah, menyusun, mengembangkan, mensosialisasikan, 

dan melaksanakan Perundang-Undangan Perpajakan serta mendorong 

masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai Perundang- 

Undangan Perpajakan yang berlaku dan tidak dapat dilepaskan dari 

kewajiban warga negara until berkontribusi dalam pembangunan nasional. 

Menyadari hal tersebut diatas, para professional yang berkecimpung 

dibidang perpajakan yang tergabung dalam Asosiasi Konsultan Pajak 

Publik Indonesia (AKP2I) yang anggotanya terdiri dari berbagai profesi 

terkait dengan perpajakan seperti konsultan pajak, Pendidikan perpajakan, 

konsultan hukum pajak, akuntan, dan teknisi perpajakan Indonesia yang 

didirikan atas amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

111/PMK.03/2014 Tanggal 19 Juni 2014 tentang Konsultan pajak dan 

disahkan berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 

SKT/02/AKP/PJ/2015 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Pajak 
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sesuai dengan ketentuan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

111/PMK.03/2014 tentang konsultan pajak. 

AKP2I berbadan hokum yang berdasarkan akta Notaris Lilis 

Suryati, SH., M.Kn dan telah 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. AKP2I pada Direktorat Jenderal Pajak 

Kementrian Keuangan Publik Indonesia dan anggota yang terhimpun dalam 

organisasi AKP2I mempunyai izin operasional masing-masing sesuai 

dengan tingkatan brevet masing-masing seperti brevet A, brevet B, brevet 

C, dan semua anggota harus memiliki kartu anggota asosiasi yang 

dikeluarkan oleh pengurus pusat. 

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. 

Bapak Drs. Massaniga, MM., BKP (ketua AKP2I Sulawesi Selatan) 

mempunyai izin praktek dan bekerja sama dengan ibu Sepsiana, S.IP 

dengan membuka Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan pada tahun 

2016. 
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B. Struktur Organisasi dan Job Description AKP2I Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga & Rekan 

Struktur Organisasi 

 

Struktur Organisasi AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 
 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Instansi 
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Job Decription 

 
Adapun tugas dan wewenang dari setiap bagian Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga & Rekan adalah sebagai berikut : 

1.) Ketua Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

 

a. Memantau setiap karyawan dalam menjalankan tugas dan 

kewajiban masing-masing staf. 

b. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kantor. 

 

c. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf kantor. 

 

2.) Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 
 

a. Memastikan ketersediaan laporan keuangan dan pajak 

bulanan serta tahunan. 

b. Memastikan ketersediaan daily budget. 

 

c. Memastikan validasi transaksi keuangan dan pajak 

perusahaan. 

d. Memastikan diaplikasikannya peraturan perpajakan dan 

keuangan pada perusahaan. 

e. Memastikan pengelolaan data-data keuangan terlaksana 

dengan baik. 

f. Memastikan prosedur pelaporan OJK terlaksana dengan 

baik. 

3.) Tax Supervisor Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

 

a. Memastikan terlaksananya supervisi atas segala tugas yang 

berkaitan dengan pajak. 
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b. Melakukan pelatihan kepada para staf kantor. 

 

c. Memastikan proses perhitungan pajak penghasilan 

terlaksana dengan baik. 

d. Memastikan proses audit pajak terlaksana dengan baik. 

 

e. Membagi tugas kepada staf kantor. 

 

f. Bertanggung jawab atas kinerja staf kantor. 

 

g. Melakukan koordinasi pelaksanaan program audit dengan 

manajer. 

4.) Staf Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

 

a. Melaporkan pajak masa bulanan maupun tahunan 

 

b. Mencatat data transaksi bisnis perusahaan. 

 

c. Mengumpulkan, mengatur, dan menyiapkan dokumen 

perusahaan. 

d. Membuat surat yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait 

bidang perpajakan. 

 
 

C. Kegiatan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

 

Kegiatan yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, 

antara lain : 

1. Menghitung dan melapor PPh 23/26 

 

2. Menghitung dan melapor PPN 

 

3. Menanggapi surat yang diterima WP dari Kantor Pajak 

 

4. Menghitung dan melapor PPh 21 karyawan 
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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 suatu perusahaan. 

8. Mendampingi Wajib Pajak dalam menangani restitusi 

 

 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan, diperoleh data berupa dokumen bukti 

potong PPh 23 dan efektivitas penanganan pemotongan pajak penghasilan 

pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja. Uraian hasil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Efektivitas Penanganan Perhitungan dan pembayaran Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri 

dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh 

tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan 

dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 
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perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Adapun tarif pemotongan 

pajak pasal 23 ialah, antara lain : 

a.) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas : 

 

1. Dividen 

 

2. Bunga termasuk diskonto dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang 

3. Royalti 

 

4. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 

b.) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), atas : 

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, kecuali 

sewa tanah dan atau bangunan 

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, 

jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang 

telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang 

diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

No.141PMK.03/2015. 

Dari hasil penelitian ini penerapan pajak penghasilan pasal 23 

sehubungan dengan jasa penyedia tenaga kerja, PT. Vale Indonesia Tbk 

meminta perusahaan jasa penyedia tenaga kerja untuk pengadaan tenaga 

penyelidikan dan keamanan. PT. Vale Indonesia Tbk membayar 
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perusahaan jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp. 1.635.821.355,- atas 

jasa penyelidikan dan keamanan. Pembayaran kepada perusahaan jasa 

penyedia tenaga kerja atas jasa penyelidikan dan keamanan yang 

dilakukan PT. Vale Indonesia Tbk merupakan pembayaran terkait jasa 

penyedia tenaga kerja yang atas pembayarannya dikenakan pemotongan 

PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto pembayaran. Besarnya 

pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran yang dilakukan PT. Vale 

Indonesia Tbk sebesar : 

2% X Rp. 1.635.821.355,- = Rp. 32.716.428,- 

 
Jadi, PT. Vale Indonesia Tbk berhak memotong PPh Pasal 23 sebesar 

Rp. 32.716.428,- sehingga yang dibayarkan PT. Vale Indonesia Tbk : 

Rp.1.635.821.355,- –   Rp. 32.716.428,- = Rp. 1.603.104.927,- 

 
Maka setelah pengenaan tarif yang dikenakan PT. Vale Indonesia Tbk 

harus membayar perusahaan jasa penyedia tenaga kerja sebesar Rp. 

1.603.104.927,- 

Perlakuan pajak penghasilan atas jasa penyedia tenaga kerja 

ataupun jasa outsourcing adalah mengacu pada pasal 23 ayat (1) huruf c 

angka 2 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 

Tahun 2008 (mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009), yang mengatur 

mengenai jenis jasa yang wajib dipotong PPh Pasal 23. Kemudian dalam 

pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis 
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jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Tabel 3.1 

 
Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja 

 

Masa Pajak DPP PPh Pasal 23 

(Tarif 2%) 

Januari 2019 Rp. 844.174.974 Rp. 16.883.175 

Februari 2019 Rp. 776.400.290 Rp. 15.528.006 

Maret 2019 Rp. 760.119.985 Rp. 15.202.340 

April 2019 Rp. 198.103.860 Rp. 3.962.078 

Mei 2019 Rp. 220.278.670 Rp. 4.405.574 

Juni 2019 Nihil Nihil 

Juli 2019 Rp. 436.380.230 Rp. 8.727.605 

Agustus 2019 Rp. 784.900.510 Rp. 15.698.011 

September 2019 Rp. 56.000.000 Rp. 1.120.000 

Oktober 2019 Rp. 624.031.300 Rp. 12.480.626 

November 2019 Rp. 300.090.540 Rp. 6.001.811 

Desember 2019 Rp. 110.084.602 Rp. 2.201.693 

(sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

 
Berdasarkan tabel 3.1 di atas, menunjukkan bahwa pemotongan 2% 

atas jasa yang digunakan PT. Famon Global PPh Pasal 23. Dari daftar bukti 

potong yang telah diringkas pada tabel 3.1 digunakan untuk menganalisis 

atas pengenaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 PT. Famon Global 

Tahun 2019. Adapun Jenis jasa yang digunakan oleh PT. Famon Global 

ialah jasa laboratorium. 

Berdasarkan analisis di atas, PT. Famon Global telah menerapkan 

pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang sehubungan dengan jasa 
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penyedia tenaga kerja yang dikenakan tarif sebesar 2% dari masa pajak 

bulan Januari s/d Desember 2018 telah sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku. 

Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga 

kerja dilakukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 

dengan tarif pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja, 

seperti dari hasil wawancara yang dilakukan dengan manajer Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang mengatakan bahwa : 

“perhitungan PPh Pasal 23 tidak dilakukan oleh konsultan pajak, 

tetapi dilakukan oleh pemotong atau Wajib Pajak itu sendiri. 

Pembayarannya pun dilakukan oleh pihak pemotong, caranya itu 

buat dulu ID Billing terus dibayarkan lewat bank yang sudah 

disetujui sama Kementerian Keuangan. Dan jatuh tempohnya itu 

tanggal 10, satu bulan sesudah bulan terutang PPh Pasal 23. Cara 

hitung PPh Pasal 23 itu kalikan DPP dengan tarif pajaknya PPh Pasal 

23” 

Dari hasil wawancara dengan manajer Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan, dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan 

pembayaran PPh Pasal 23 itu dilakukan oleh Wajib Pajak dan pihak 

pemotong serta perhitungan PPh Pasal 23 dilihat dari DPP yang digunakan 

dan dikalikan dengan tarif pajaknya. 

“kalau PPh 23 sudah dibayar dan data perhitungannya diberikan 

kepada kita, biasa kita tidak langsung simpan bukti potongnya 

karena biasa kita dapat mereka ada yang salah hitung. Jadi diminta 

dihitung ulang lagi. Itulah tugasnya konsultan, diperhatikan 

semuanya, kalau ada yang salah hitung diberitahukan kalau 

perhitungannya itu salah” 
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Manajer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

menambahkan kondisi dan masalah yang sering dialami jika ingin 

melakukan tindak lanjut dari penanganan Pajak Penghasilan Pasal 23. 

2. Efektivitas Penanganan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja Pada kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan. 

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan 

Pasal 23, antara lain : 

a. Badan pemerintah 

 

b. Subjek pajak badan dalam negeri 

 

c. Penyelenggara kegiatan 

 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya 

 

f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Dirjen 

Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, seperti akuntan, dokter, 

notaris, PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan 

konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, serta orang pribadi 

yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan. 

Sedangkan penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri 

dari wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

Saat melakukan pemotongan PPh Pasal 23, Wajib Pajak harus 

memiliki bukti potong. Penerima bukti potong dianjurkan menyimpan bukti 



42 
 

 

 

 

 

 

 

potong tersebut untuk digunakan pada saat melaporkan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di setiap akhir tahun. Fungsi bukti 

potong adalah untuk mengawasi maupun mengecek kebenaran pajak yang 

telah dipotong oleh pemungut tersebut telah dibayarkan ke kas negara. 

Manfaat menyimpan bukti potong ialah sebagai pengurang pajak 

badan dengan menggunakannya pada saat melakukan penyampaian SPT 

Tahunan Pajak Badan. Bukti potong diperoleh dari transaksi jasa atau 

barang yang dilakukan. 

“PPh Pasal 23 itu bisa jadi pengurang SPT Tahunan. Jadi kalau 

sudah pegang bukti potong, simpan baik-baik karena nanti bisa 

digunakan untuk SPT Tahunan Pajak” 

Dari hasil wawancara dengan supervisor Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan dapat dilihat bahwa bukti potong PPh Pasal 23 adalah 

barang yang harus kita simpan baik-baik agar dapat digunakan sebagai 

pengurang SPT Tahunan Pajak. 

Bukti   pemotongan/pemungutan   PPh   adalah   dokumen   berupa 
 

formulir atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuat oleh 
 

pemotong/pemungut PPh. Formulir atau dokumen tersebut dibuat sebagai 
 

bukti atas pemotongan/pemungutan PPh yang telah dilakukan 
 

pemotong/pemungut. Selain itu, bukti pemotongan/pemungutan juga 

menunjukkan besaran PPh yang telah dipotong/dipungut. Manfaat dari 

menyimpan bukti potong ialah agar masalah-masalah yang biasa timbul 

dalam pelaksanaan pajak dapat berkurang dan data serta dokumen bukti 

potong tersebut dapat tersimpan dengan baik. 
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(sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

Gambar 3.2 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Vale Indonesia Tbk 

 

Berdasarkan gambar 3.2 di atas, menunjukkan bahwa PT. Vale 

Indonesia Tbk memotong pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penyelidikan 

dan keamanan pada tanggal 16 Juli 2020 dengan jumlah penghasilan bruto 

sebesar Rp. 1.635.821.355,- dan dikenakan tarif pajak PPh pasal 23 2% 

sehingga total PPh yang dipotong ialah sebesar Rp. 32.716.428,- 

Bisa dilihat dari bukti potong di atas dimana Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan menyimpan dan dijadikannya bukti potong sebagai 

arsip agar bisa menjadi kredit pajak untuk dijadikan sebagai pengurang SPT 

Tahunan Pajak. Para pegawai Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

selalu mengawasi setiap data perhitungan PPh Pasal 23 agar sesuai dengan 

bukti potong yang ada dan penanganan ini terlaksana dengan sangat baik 
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sehingga jarang ada bukti potong yang berbeda dengan data 

perhitungannya. Meskipun perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 

pasal 23 banyak dilakukan oleh pemotong pajak, Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan tetap melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 

23 atas jasa penyedia tenaga kerja untuk menjamin kesesuaian data 

perhitungan pemotong pajak 

Gambar 3.3 Bukti Potong PPh Pasal 23 PT. Famon Global 

Tahun 2020 
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(sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 
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3. Efektivitas Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa 

Penyedia Tenaga Kerja Pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga 

& Rekan 

PT. Famon Global berkewajiban membayar pajak penghasilan 

pasal 23 atas jasa laboratorium dengan pemotongan tarif yang berlaku. 

Batas pembayaran pajak penghasilan pasal 23 adalah tanggal 10 bulan 

berikutnya. Berikut daftar pembayaran PT. Famon Global dari pajak 

penghasilan pasal 23 atas jasa laboratorium tahun 2019 

 

Masa Pajak PPh Pasal 23 Tanggal Pembayaran 

Januari Rp. 16.883.175 09/02/2019 

Februari Rp. 15.528.006 09/03/2019 

Maret Rp. 15.202.340 10/04/2019 

April Rp. 3.962.078 11/05/2019 

Mei Rp. 4.405.574 06/06/2019 

Juni Nihil Nihil 

Juli Rp. 8.727.605 10/08/2019 

Agustus Rp. 15.698.011 09/09/2019 

September Rp. 1.120.000 09/10/2019 

Oktober Rp.12.480.626 09/11/2019 

November Rp. 6.001.811 10/12/2019 

Desember Rp. 2.201.693 10/01/2020 

Tabel 3.2 Pembayaran PPh Pasal 23 Pada PT. Famon Global Tahun 2019 
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Berdasarkan tabel 3.2 di atas, PT. Famon Global telah melakukan 

pembayaran perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa 

laboratorium telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

dari masa Januari s/d Desember tahun 2019, kecuali pada bulan April 

2019 dimana tertulis PPh Pasal 23 sebesar Rp. 3.962.078,- yang telah 

dibayarkan pada tanggal 11/05/2019. Tanggal pembayaran tersebut 

telah melewati batas jatuh tempo pembayaran yang telah ditetapkan. Hal 

ini menjadi keterlambatan PT. Famon Global dan dikenai sanksi yang 

berlaku, yaitu denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran 

PPh terutang. Besarnya denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per 

bulan hingga tanggal pembayaran, maksimal 24 bulan atau 48% dan 

bagian dari bulan dihitung 1 bulan. Denda 2% bukan hanya untuk PPh 

Pasal 21 dan 23 saja, tetapi untuk pembayaran SPT Masa artinya untuk 

pembayaran pajak tiap bulan. 

Setelah PT. Famon Global melakukan pembayaran pajak 

penghasilan pasal 23 atas jasa laboratorium dengan pemotongan tarif 

yang berlaku, dengan batas pembayaran pajak penghasilan pasal 23 

adalah tanggal 10 bulan berikutnya. PT. Famon Global juga 

berkewajiban melapor pajak penghasilan pasal 23 atas jasa laboratorium 

dengan batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya. 

Berikut ini adalah tabel daftar pelaporan pajak penghasilan pasal 23 

atas jasa penyedia tenaga kerja pada PT. Famon Global tahun 2019. 
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Tabel 3.3 Daftar Pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT. Famon Global Tahun 

2019 

 

Masa Pajak PPh Pasal 23 Tanggal Pelaporan 

Januari Rp. 16.883.175 14/02/2019 

Februari Rp. 15.528.006 14/03/2019 

Maret Rp. 15.202.340 18/04/2019 

April Rp. 3.962.078 18/05/2019 

Mei Rp. 4.405.574 08/06/2019 

Juni Nihil Nihil 

Juli Rp. 8.727.605 16/08/2019 

Agustus Rp. 15.698.011 19/09/2019 

September Rp. 1.120.000 12/10/2019 

Oktober Rp.12.480.626 16/11/2019 

November Rp. 6.001.811 12/12/2019 

Desember Rp. 2.201.693 15/01/2020 

(Sumber : Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

 
Berdasarkan tabel 3.3 di atas, PT. Famon Global telah melakukan 

pelaporan perpajakan atas PPh Pasal 23 sehubungan dengan jasa 

laboratorium yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku 

dari bulan Januari s/d Desember tahun 2019. 

“Kalau pihak pemotong ingin melaporkan PPh Pasal 23, kami 

biasanya tetap mengawasi dan memeriksa data perhitungan dan 

bukti potongnya, kalau tidak diperiksa kembali akan ada masalah. 
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Kami terus pantau pelaksanaan pajaknya karena sudah jadi tanggung 

jawab kami untuk memberi hasil maksimal pada klien” 

Dari hasil wawancara dan data di atas, menunjukkan bahwa dalam 

pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan telah terlaksana dengan baik dan 

efektif. Dari data-data di atas telah menunjukkan bahwa Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga & Rekan telah efektif melakukan pengawasan penanganan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Penyedia Tenaga Kerja untuk kliennya. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu,salah satunya 

Hartina,Jullie J. Sondakh tahun 2019 dengan judul Analisis Penerapan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Pasa PT. Hasjrat Multifinance Manado dan 

dari hasil penelitiannya menyatakan perhitungan/pemotongan PPh Pasal 23 

yang dilakukan PT. Hasjrat Multifinance telah sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 . Untuk proses penyetoran 

pajak PT. Hasjrat Multifinance Manado tidak terjadi keterlambatan dan 

telah sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-Undang No.36 Tahun 

2008. Akan tetapi dalam proses pelaporan PPh Pasal 23 oleh pihak 

perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Dan dari hasil penelitian Hartina Jullie J. Sondakh, peneliti juga 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas konsultan pajak 

dalam mengawasi penanganan PPh pasal 23 yang dilakukan oleh kliennya. 



 

 

 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Penanganan pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 

atas jasa penyedia tenaga kerja pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan sudah terlaksana secara efektif dan baik sesuai dengan UU Pajak 

Penghasilan. Efektivitas pengawasan tersebut ialah dikarenakan adanya 

pengawasan dari Kantor Konsuktan Pajak Massaniga & Rekan terhadap 

klien yang melakukan pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa 

penyedia tenaga kerja, dan dengan ini, pelaksanaan pajak pun terlaksana 

dengan baik. 

Pengawasan penanganan PPh Pasal 23 Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan pada PT. Famon Global yang membayarkan PPh Pasal 

23 telah sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan yang berlaku, 

meskipun terjadi keterlambatan pembayaran pada bulan April 2019. Untuk 

pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa laboratorium ditahun 2019 yang dilaporkan 

pada tanggal 20 bulan berikutnya, PT. Famon Global telah melaporkan PPh 

Pasal 23 sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan yang berlaku. PT. 

Famon Global telah tertib dalam melakukan pemotongan, pembayaran, dan 

pelaporan PPh Pasal 23 atas pemakaian jasa laboratorium. 
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B. Saran 

 

1. Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan hendaklah 

mempertahankan kinerja dalam pengawasan penanganan pelaksanaan 

pajak agar efektivitas pelaksanaannya pun dapat terlaksana dengan baik 

dan efektif. 

2. Hendaklah juga menyimpan bukti potong WP, agar masalah-masalah 

yang biasa timbul dalam pelaksanaan pajak dapat berkurang dan data 

serta dokumen bukti potong tersebut dapat tersimpan dengan baik. 
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Gambar 3 dan 4 : Proses Wawancara Dengan Manajer Kantor dan Pengambilan 

Data Pembayaran dan Bukti Potong 
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