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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor

privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk

membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan,

sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Perbedaan keadaan

ekonomi, budaya dan sejarah suatu negara berdampak kepada pola perpajakan

Negara tersebut. Pajak penghasilan Orang Pribadi umunya sulit dipungut dalam

masyarakat yang banyak penduduknya, dikarenakan penyebaran penduduk yang

tidak merata dan tingkatan penghasilan yang berbeda. Untuk itu diperlukan sistem

perpajakan yang baik guna menghimpun dana dari masyarakat.

Departemen Keuangan dalam hal ini Direktorat Pajak melaksanakan sistem

perpajakan yaitu With Holding System. Sistem perpajakan With Holding System

merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini

adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak

ketiga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008 Pajak

Penghasilan Pasal 21.

Pajak Penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan,

dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dipungut melalui sistem
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pemotongan (with holding system) pada saat penghasilan itu dibayarkan.

Potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib

pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan dan

dalam melaksanakan penghitungan haruslah mengikuti Undang-Undang

Perpajakan dan segala Peraturan Pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman

dalam melaksanakan perhitungan pajak.

Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,

pemungutan pajak di Indonesia harus didasarkan pada Undang-Undang

Perpajakan yang disusun oleh pemerintah  dan disetujui oleh rakyat, dimana

petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran  dan pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi melalui

Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 dengan

mengubah ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang

Pajak Penghasilan yang telah mengalami empat kali perubahan dan yang terakhir

adalah Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak

penghasilan secara self assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan

melaporkan sendiri jumlah pajak terutang.  Dengan sistem ini pemerintah

berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan

lebih mudah dan lancar.

Apabila dikaitkan dengan sistem self assessment yang memberikan

kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan,
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membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya (kewajiban pajak Wajib

Pajak sendiri, bukan pajaknya Wajib Pajak lain/ pihak lain), maka konsep sistem

withholding tax ini berbeda dengan sistem self assessment. Dalam sistem

withholding tax, Wajib Pajak diberi kewajiban untuk memotong, menyetorkan,

dan mengadministrasikan pajaknya pihak lain sedangkan dalam sistem self

assessment, Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung, menyetorkan, dan

mengadministrasikan kewajiban pajaknya sendiri. (Nurmantu, 2003)

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan

yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang

dimaksud dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain

dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana yang diatur

dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008. Dalam hal ini, penghasilan yang

diperoleh dari suatu perusahaan, pemberi kerja mempunyai kewajiban dan

tanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetor serta melaporkan

jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh karyawannya.

Dalam melakukan penyetoran pajak terutang, pemberi kerja menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) sedangkan dalam melaporkan pajak terutang, pemberi

kerja menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Batas waktu penyetoran pajak

terutang secara bulanan paling lambat adalah setiap tanggal 10 setelah bulan

pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu

pelaporan pajak terutang bulanan adalah tanggal 20 bulan takwim berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir dengan menggunakan SPT masa. Tanggal jatuh
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tempo penyetoran pajak terutang tahunan adalah setiap tanggal 25 maret tahun

pajak berikutnya dengan menggunakan SSP sedangkan batas waktu pelaporan

pajak terutang tahunan adalah tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya dengan

menggunakan SPT Tahunan (Resmi, 2003).

PT. Taspen (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa asuransi.

PT. Taspen (Persero) berbeda dari perusahaan jasa asuransi lainnya karena

perusahaan tersebut dibentuk untuk memberikan jaminan kepada Pegawai Negeri

Sipil (PNS) pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi

sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (lumpsum) kepada

peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang

bersangkutan. Jumlah sekaligus itu diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bekal

untuk memulai hidup baru sesudah pensiun. Taspen menyelenggarakan pensiun

Pegawai Negeri Sipil (PNS)  ini berdasarkan UU No.11 tahun 1969 yang

mendelegasikan kewenangan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)

kepada Taspen. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa sebelum terbentuknya

suatu dana pensiun maka mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang digaji dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

diberikan pensiun dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Program tersebut diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat

untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25

Tahun 1981 mengenai Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS). Secara tegas

Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa pemerintah selaku pemberi kerja

mempunyai kewajiban membayar iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS),
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menanggung pembayaran pensiun untuk semua penerima pensiun Pegawai Negeri

Sipil (PNS) yang ada pada saat itu dan kekurangan pendanaan bagi penerima

pensiun yang belum memenuhi masa iuran.

PT. Taspen (Persero) terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan

usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian. Pada dasarnya perusahaan

tersebut dalam menjalankan usahanya tentu tidak dapat dilepaskan dari

kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya untuk menghitung, memotong,

menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang setiap

bulan takwim. Hasil pemotongan pajak tersebut disetorkan ke Bank Persepsi atau

Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak. Sedangkan

pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat

Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. selain melakukan

kewajiban bulanan, pemotong pajak pada akhir tahun pajak, diwajibkan untuk

menghitung, menyetor dan melapor pajak yang terutang pada akhir tahun.

PT. Taspen (Persero) sebagai pihak pemotong pajak, telah melakukan kegiatan

pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

terutang. Dalam pencatatan pembukuan yang baik dan benar juga diperlukan oleh

perusahaan sebagai pemberi kerja dan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Disisi lain, tidak jarang ditemui kekeliruan dalam Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 yang akan disetor. Mengingat setiap gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang berbeda memungkinkan  terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam

melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, sehingga tidak

jarang perusahaan harus menanggung denda administrasi perpajakan.
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis mengenai bagaimana

instansi/ perusahaan menentukan besarnya pajak penghasilan pensiunan yang

harus dilaporkan dan disetor pemerintah dengan judul:

“EVALUASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL

21 PADA PT. TASPEN (PERSERO) CABANG SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat diketahui

bahwa betapa pentingnya penghitungan pada pajak penghasilan. maka penulis

merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah pelaksanaan pemotongan Pajak

Penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Taspen (Persero) Cabang Surakarta telah

sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?”

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam lingkup pajak penghasilan (PPh)

pasal 21 serta adanya keterbatasan data yang diperoleh, maka penulis memberikan

batasan masalah yaitu menggunakan data pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

yang dikelola PT. PT. Taspen (Persero) Cabang Surakarta tahun 2010 seperti

daftar gaji, SSP dan SPT.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: “Mengevaluasi pelaksanakan

pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 akhir tahun pada PT. PT.
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Taspen (Persero) Cabang Surakarta sesuai dengan Undang-Undang

Perpajakan yang berlaku”.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a. Bagi Perusahaan PT. Taspen (Persero)

Sebagai bahan informasi yang penting tentang pengetahuan perpajakan

sehingga akan lebih memahami sesuatu yang menjadi kewajibannya

selaku subyek pajak seperti melakukan pembukuan, kewajiban untuk

menghitung  dan menyetor sendiri pajak yang terutang.

b. Bagi Akademis.

Menambah pengetahuan khususnya dibidang perpajakan mengenai

cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sehingga kelak dapat

menerapkan kombinasi yang tetap antara keadaan teoritis dengan praktek

pekerjaan yang sesuai.

2. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan atas

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ekonomi.
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F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah, maka

skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan Penelitian,

Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini diuraikan teori-teori dasar

yang berhubungan dengan judul penelitian dan topik permasalahan, yang mana

teori tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah

penelitian yang ada.

BAB III: METODA PENELITIAN. Dalam bab ini menguraikan tentang

Objek Peneletian, Data dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode

Analisis, Rencana Analisis, dan Alat Analisis.

BAB IV: PEMBAHASAN. Dalam bab ini memuat deskripsi perusahaan

secara umum yang merupakan objek penelitian serta pembahasan masalah yang

dihadapi perusahaan berdasarkan landasan teori yang relevan untuk menentukan

alternatif penyelesaian masalah.

BAB V: PENUTUP. Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari bab-

bab sebelumnya dan disertai dengan saran-saran yang diharapkan bisa digunakan

sebagai dasar pertimbangan dan bermanfaat bagi perusahaan, penulis maupun

pembaca.


