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ABSTRACT 
 

 
 
 

As we know, the greater the tax role and importance in contributing revenues 

in order to finance the implementation of the independence of national development. 

This study focuses on the cutting mechanism or procadures, calculations,  and  

reporting  of  income  tax  (PPh)  section  21  for  salaries  of permanent employees 

at PT. Harsi Pangan Utama in Surabaya, the purpose of this study was to determine 

whether the PT. Harsi Pangan Utama been cut, the calculation and reporting of 

income tax section 21 in accodance with tax laws and regulations. 
 

Sampling techniques performed by using purposive sampling techniques, 

namely the researchers took a random sample accourding to the characteristics of 

the object of research. Object of study includes five employeas who have become 

permanent employees and have a different status as well as different status. 
 

The result showed that PT. Harsi Pangan Utama has executed  deducation, 

calculation and reporting of income tax section 21 in accordance with the provisions 

o0f tax laws but PT. Harsi Pangan Utama still not only fully implemented  

procedures  to  employees  who  have  income  above  the  taxable income and non 

permanent employees statusand the week financial system that resulted in erorrs in 

the cutting procedure, calculation and peaporan income tax section 21 for permanent 

employees of PT. Harsi Pangan Utama. 
 

Keywords: Income tax (VAT) of article permanent employees on income, tax 

laws. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

1.1.     Latar Belakang Masalah 

 
Pembangunan adalah kegiatan yang berkesinambungan dengan tujuan 

utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. untuk mewujudkan tujuan tersebut 

perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan dapat 

dilaksanakan dengan lancar apabila ada sumber dana  yang mendukung. menurut 

APBN sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun 

masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri. 

hal ini bisa dibuktikan saat negara kita dilanda krisis berkepanjangan sampai saat 

inipun masih diragukan apakah negara kita bisa menumbuhkan keadaan  

perekonomian,  sektor  pajak masih  tetap  memiliki  nilai  besar bahkan mengalami 

kenaikan serta menembus sampai pada prosentase terbesar dari sektor non migas 

seperti contohnya sektor industri, sektor pertanian dan sektor kelautan. sementara 

sektor migas cenderung mengalami penurunan dan juga bantuan luar negeri yang 

bunganya bisa membesar seiring fluktuasi mata uang dolar terhadap rupiah seperti 

contohnya tidak stabilnya harga minyak bumi dunia yang membuat makin  

banyaknya  hutang  negara.   diharapkan   pemasukan   dari   pajak   terus dinaikkan 

salah satunya dengan mengadakan kebijakan–kebijakan baru seperti ekstensifikasi  

dan  intensifikasi.  Ekstensifikasi  perpajakan  dilaksanakan  dengan cara 

meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru sedangkan intensifikasi 

perpajakan  dilaksanakan  dengan  berorientasi  pada peningkatan  kepatuhan  dan 

kesadaran wajib pajak, suatu misal dengan cara pengadaan penyuluhan langsung
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pada masyarakat. dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang 

sudah lama serta instansi–instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari pajak 

penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional 

nantinya. 

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas 

obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Jenis 

pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan, Pajak 

Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah dan lain-

lain. 

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas 

penghasilan. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan 

usaha  yang  memperoleh  penghasilan  di  Indonesia.  Pajak  yang  berlaku  bagi 

pegawai atau karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-undang yang 

dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan 

pajak adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak 

penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan secara self 

assessment, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh 

dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak 

yang terhutang. dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan 

pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.
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PT. Harsi Pangan Utama merupakan salah satu perusahaan dagang yang 

bergerak pada kegiatan distribusi meat in processing (Produk daging olahan), 

perusahaan ini merupakan salah satu  anak  perusahaan  PT. Aroma Duta Rasa 

Prima yang berpusat di Bali. dalam operasi penjualan PT. Harsi Pangan Utama 

menyuplai barang-barang ke beberapa tempat, seperti Hotel, Supermarket, Cafe, 

Toko roti, Restaurant, dan Ritel (konsumen langsung).  jenis barang yang di jual 

meliputi 3 jenis yaitu Babi, Ayam, dan Sapi yang memiliki spesifik dan bentuk 

kemasan yang berbeda–beda. untuk proses penjualannya PT. Harsi Pangan Utama 

memiliki beberapa karyawan untuk mendukung segala aktifitas operasional 

perusahaan mulai dari Pembelian, Penjualan (Marketing), Pengiriman, 

Administrasi, Maintenance dan Accounting. untuk sistem penggajian atau 

membayar   gaji   setiap   karyawan,   PT.   Harsi   Pangan   Utama   tidak   hanya 

memberikan tunjangan gaji pokok saja melainkan beberapa tunjangan lain seperti 

tunjangan  bonus,  uang  makan,  dan  transport  yang nantinya hal  tersebut  akan 

menambah  jumlah  pendapatan  masing–masing  karyawan  serta  akan  menjadi 

beban pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. 

PT. Harsi Pangan Utama memiliki 26 karyawan tetap dan tidak tetap, jumlah 

karyawan tetap pada perusahaan ini sebanyak 8 orang dan 18 orang karyawan tidak 

tetap. tiap karyawan pada PT. Harsi pangan utama merupakan objek pajak atas 

penghasilan yang telah di dapatkan, sehingga setiap karyawan memiliki  kewajiban  

membayar  Pajak  penghasilan  (PPh)     Pasal     21  atas penghasilan   mereka 

perbulan yang   di pungut oleh PT. Harsi Pangan Utama sendiri, sehingga saat 

karyawan   menerima gaji telah di potong (PPh) pasal 21
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yang nantinya akan di laporkan sebagai biaya pajak badan terutang pada KPP atau 

 
Kantor Pajak Pusat. 

 
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

bagaimana prosedur dan mekanisme pada PT. Harsi Pangan Utama dalam 

menentukan besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas gaji karyawan yang 

harus dipotong, disetor dan dilaporkan pada kantor pelayanan pajak (KPP) sehingga  

penulis  mengambil  judul “Prosedur  pemotongan,  perhitungan,  dan pelaporan 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Harsi Pangan 

Utama Di Surabaya”. 

 

 
 

1.2.     Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyimpulkan rumusan 

masalah yang dibuat dalam penyusunan skripsi ini agar dalam proses penulisan 

dan pembahasan tidak melebar dan dapat difokuskan pada suatu pokok 

pembahasan,yaitu: 

1. Bagaimana  prosedur  pemungutan  dan  perhitungan  dan  pelaporan  pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 pada karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama ? 

2.    Bagaimana mekanisme pencatatan atas beban pajak penghasilan (PPh) Pasal 

 
21 Pada laporan keuangan PT. Harsi Pangan Utama ?
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1.3.     Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan Rumusan masalah   di atas tujuan penelitian yang ingin di capai 

penulis yaitu: 

1. Untuk  mengetahui  apakah  PT.  Harsi  Pangan  Utama  telah  melakukan 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 21 sesuai 

dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. 

2.    Untuk mengetahui prosedur pencatatan laporan keuangan PT. Harsi Pangan 

 
Utama atas pajak penghasilan (PPh) 21. 

 
3. Untuk   mengevaluasi   kecermatan   dalam   pemotongan,   perhitungan   dan 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam suatu perusahaan. 

 

 
 

1.4.      Manfaat Penelitian 

 
Dalam penelitian ini di harapkan nantinya akan memberi suatu manfaat 

baik bagi Mahasiswa, Kampus, dan Instansi yang bersangkutan. manfaat yang dapat 

di ambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis. 

 
a. Sebagai    media    bagi    penulis    dalam    melatih    kemampuan    untuk 

memecahkan masalah yang ada dalam suatu permasalahan yang diteliti, 

kususnya mengenai pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

b. Sebagai   sarana   untuk   mengetahui   kegiatan   nyata   dalam   aktivitas 

perusahaan  berkaitan  dengan  pemotongan,  perhitungan  dan  pelaporan 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

c. Sebagai  bentuk  pemikiran  penulis  akan  pemahaman  mengenai  pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21.
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d.  Sebagai sarana untuk bahan penelitian selanjutnya khususnya mengenai 

 
Pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

 
 
 
 

2. Manfaat Praktis. 

 
a. Sebagai sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi 

kinerja perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

b. Sebagai sarana untuk memotifasi perusahaan sadar akan pajak khususnya 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

c. Sebagai media untuk perusahaan dalam mengevaluasi kecermatan dalam 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

d. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan perusahaan atau 

instansi yang dijadikan sebagai tempat penelitian. 

 

 
 

1.5.      Ruang Lingkup Penelitian 

 
Dalam bab ini penulis akan menguraikan pembahasan tentang bagaimana 

mekanisme atau prosedur pemotongan, perhitungan, dan pelaporan pajak 

penghasilan   (PPh) pasal 21 Tahun 2010-2011 atas penghasilan karyawan tetap 

serta mekanisme pencatatan atas pengakuan beban pajak penghasilan (PPh) pasal 

21 pada laporan keuanagan PT. Harsi Pangan Utama di Surabaya.
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 
 
 
 
 

2.1     Landasan Teori 

 
2.1.1  Pengertian Pajak 

 
Istilah pajak atau fiskal berasal dari bahasa latin fiscolis yang berasal dari 

kata benda yaitu fiscus atau fisc dalam bahasa prancis yang berarti kerangka uang. 

batasan definisi pajak bermacam–macam dalam hubungannya dengan penelitian 

yang  merupakan  landasan  atau  pedoman  dalam  teori  penganalisaan,  terdapat 

beberapa pendapat atau definisi pajak. Pajak adalah iuran wajib yang di pungut 

oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan 

biaya pembangunan tanpa balas jasa  yang dapat di tunjuk secara langsung. 

Pengertian pajak menurut para ahli: 

1. Menurut Sumitro dan Mardiasmo (2003:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor 

pemerintah berdasarkan undang-undang), dapat dipaksakan dengan tiada 

mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Berikut ini terdapat istilah–istilah yang terdapat dalam perpajakan: 

 
1. Menurut  Waluyo  dan  Wirawan  (2002:47)  menyatakan  bahwa  Wajib  pajak 

adalah sekumpulan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

undang–undang  perpajakan  di  tentukan  untuk  melakukan  kewajiban 

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
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2. Menurut Waluyo dan Wirawan (2002:50) menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan hak yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, 

perseroan  lainnya,  badan  usaha  Milik  Negara  atau  Daerah  dengan 

nama dan dalam bentuk apapun seperti: firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, lembaga, bentuk usaha 

tetap, dan bentuk badan lainnya. Masa pajak adalah jangka waktu 

yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu 

lain di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lambat 3 

(tiga) bulan takwim. 

 
3. Pernyataan Undang-undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyatakan 

bahwa tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila 

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

(Undang-undang republik Indonesia, 2007) 

4. Pernyataan Undang-undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyatakan 

bahwa Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 

(Undang-undang republik Indonesia, 2007) 

5. Pernyataan Undang-undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyatakan 

bahwa  Pajak yang terutang adalah  pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-undang 

republik Indonesia, 2007) 

6. Pernyataan Undang-undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyatakan 

bahwa Penanggung  pajak adalah  orang pribadi atau badan yang bertanggung 

jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 

memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. (Undang-undang republik Indonesia, 2007)
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7. Pernyataan   Undang-undang   republik   Indonesia   No.   28   tahun   2007 

menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 

dan biaya penagihan pajak. (Undang-undang republik Indonesia, 2007) 

 

 
 

2.2.1.1 Asas Pemungutan Pajak 

 
Menurut  Mardiasmo  (2003:7)  asas  pemungutan  pajak  adalah  sebagai 

berikut: 

a.  Asas   domisili   (Asas   tempat   tinggal)   yaitu   negara   berhak 

mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  baik  penghasilan  yang berasal 

dari dalam maupun dari luar negeri. asas ini berlaku untuk Wajib 

Pajak dalam negeri. 

b. Asas   sumber   yaitu   negara   berhak   mengenakan   pajak   atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia 

yang bertempat tinggal di Indonesia, asas ini berlaku untuk Wajib 

Pajak luar negeri. 
 

 
 

2.2.1.2   Unsur–unsur Pajak 

 
Menurut Prabowo (2006:2) menyatakan bahwa unsur–unsur pajak adalah 

sebagai berikut: 

1. Iuran rakyat kepada negara yaitu yang berhak memungut pajak 

adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang–undang yaitu pajak dipungut berdasarkan 

atau dengan ketentuan undang–undang serta pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik yaitu dari negara yang secara langsung 

dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi antara individu dengan 

pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu yakni 

pengeluaran–pengeluaran   yang   bermanfaat   bagi   masyarakat 

luas.
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2.2.1.3   Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara,   khususnya   di   dalam   pelaksanaan   pembangunan   karena   pajak 

merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran 
 

termasuk pengeluaran pembangunan. 

 
Menurut Mardiasmo (2003:1) menarik kesimpulan mengenai tarif pajak 

sebagai berikut: 

1. Fungsi anggaran (budgetter) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan 

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 

membutuhkan biaya. biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan 

pajak. dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti 

belanja  pegawai,  belanja  barang,  pemeliharaan,  dan  lain 

sebagainya.  untuk  pembiayaan  pembangunan,  uang  dikeluarkan 

dari   tabungan   pemerintah,   yakni   penerimaan   dalam   negeri 

dikurangi pengeluaran rutin. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan   pajak.   dengan   fungsi   mengatur,   pajak   bisa 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. contohnya dalam 

rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun 

luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 

dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas (Stabilitation) 

Dengan    adanya    pajak,    pemerintah    memiliki    dana    untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara 

lain   dengan   jalan   mengatur   peredaran   uang   di   masyarakat, 

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

Contoh: 

1. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  kepada  minuman  keras  untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

2. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang–barang  mewah 

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di pasar dunia.
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2.1.2      Pengelompokan Pajak 
 

Menurut Mardiasmo (2003:30) menyatakan bahwa pengelompokan pajak 

antara lain: 

a.  Pajak langsung 

Yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat di bebankan atau di limpahkan kepada orang lain. Contoh: 

pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung 

Yaitu pajak pada akhirnya dapat di bebankan  atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 
 

 
 

2.2.2.1   Pembagian Pajak Menurut Sifatnya 

 
Menurut Mardiasmo (2003:31) menyatakan pembagian pajak menurut 

sifatnya adalah sebagai berikut: 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

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

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak 

pertambahan nilai (PPn) dan Pajak penjualan atas barang mewah. 
 

 
 

2.2.2.2   Pembagian Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya 

 
Menurut   Mardiasmo   (2003:31)   menyatakan   bahwa   Pajak   menurut 

lembaga pemungutannya yaitu sebagai berikut: 

a.  Pajak pusat yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan 

di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak 

penghasilan, pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea matera 

b. Pajak daerah 

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. pajak daerah terdiri dari: 

1. Pajak Provinsi, Contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

2. Pajak   Kabupaten   atau   Kota,   Contoh:   pajak   Hotel,   pajak 

Restoran, pajak Hiburan.
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2.1.3      Tarif Pajak 
 

Tarif pajak merupakan basarnya pajak yang ditetapkan dengan tetap 

mempertimbangkan faktor keadilan. tarif pajak digunakan untuk menghitung 

besarnya pajak yang terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. 

Menurut  Mardiasmo  (2003:9–10)  menyatakan  bahwa  didalam 

perhitungan pajak, diberlakukan beberapa macam tarif pajak antara lain: 

1. Tarif   pajak   sebanding   atau   proposional   adalah   tarif   berupa 

prosentase  yang  tetap,  terhadap  berapapun  jumlah  uang  yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional 

terhadap besarnya pajak yang terutang tetap. 

2. Tarif pajak tetap yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya 

pajak yang terutang tetap. 

3. Tarif pajak progresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin 

besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

Menurut   kenaikan   persentase   tarifnya,   tarif   progresif   dibagi 

menjadi: 

a. Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar. 

b. Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap. 

c. Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil. 
Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 undang–undang 
PPh di Indonesia termasuk tarif progresif progresif. 

4. Tarif  pajak  degresif  adalah  persentase  yang  digunakan  semakin 

kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
 

 
 

2.1.4      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 
Menurut Mardiasmo (2006:14) menyatakan bahwa Nomor pokok wajib 

pajak yang biasa disingkat NPWP yaitu suatu sarana administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Sedangkan 

menurut    Resmi  (2003:22-23)  menyatakan  bahwa  NPWP  atau  Nomor  Pokok 

Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana 

dalam administrasi perpajakan  yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
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atau    identitas    Wajib    Pajak    dalam    melaksanakan    hak    dan    kewajiban 

perpajakannya. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

merupakan sarana administrasi perpajakan, juga sebagai identitas atau pengenal 

diri dalam pelaksanaan perpajakan yang dilakukannya. 

 

 
 

2.2.4.1   Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP 

 
Menurut Muljono (2010:122) menyatakan bahwa pendaftaran untuk 

mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah sebagai berikut: 

Wajib pajak atau orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai 

tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftar 

ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga 

diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat kegiatan usaha dilakukan.Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu 

bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri 

paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 
 
 
 

 

2.2.4.2   Tata Cara Mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 
Untuk mendapatkan NPWP, maka Wajib Pajak (WP) mengisi formulir 

pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) 

setempat dengan melampirkan beberapa lampiran. 

Menurut Devano dan Rahayu (2006:147) menyatakan bahwa mekanisme 

dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh (NPWP) adalah sebagai berikut: 

1. Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  tidak  menjalankan  usaha  atau 

pekerjaan bebas: 

a. Fotokopi KTP atau KK (kartu keluarga) bagi penduduk Indonesia.
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b. Paspor atau surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 

berwenang sekurang–kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib 

pajak orang asing. 

2. Untuk Bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong: 

a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. 

b. Fotokopi KTP bendaharawan. 

 
3. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas: 

a. Fotokopi KTP atau KK (kartu keluarga) bagi penduduk indonesia. 

b. Paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 
berwenang sekurang–kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib 
pajak orang asing. 

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
dari  instansi  yang berwenang sekurang–kurangnya lurah  atau 
kepala desa. 

4. Wajib pajak badan: 
a. Fotokopi akta pendiri. 

b. Fotokopi KTP salah satu pengurus. 

c. Fotokopi SIUP atau SITU dari instansi berwenang. 

d. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

5. Joint operation: 

a. Melampirkan   fotokopi   perjanjian   kerjasama   sebagai   Joint 

operation. 

b. Fotokopi NPWP masing–masing Joint operation. 

Bagi   wajib   pajak   yang   akan   mendaftarkan   diri   untuk 

memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) harus datang 

ke KPP atau KP4 dengan membawa lampiran–lampiran yang 

telah ditentukan sesuai dengan kondisi orang pribadi yang 

bersangkutan. 
 

 
 

2.2.4.3   Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 
Menurut  Devano  dan  Rahayu  (2006:145)  menyatakan  bahwa  fungsi 

 
NPWP adalah sebagai berikut: 

 
1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak. 

2. Untuk  menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran  pajak  dan  dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

3. Untuk   memenuhi   kewajiban–kewajiban   perpajakan   (misalnya 

dalam surat setoran pajak). 

4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan 

harus mencantumkan NPWP. 

5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi–instansi tertentu yang 

mewajibkan   mencantumkan  NPWP   dalam   dokumen–dokumen 

yang diajukan (Misalnya dokumen impor dan ekspor).
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6. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau 

tahunan. 

7. Untuk    menjaga    ketertiban    dan    pengawasan    administrasi 

perpajakan. 

 
Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui fungsi dari NPWP yaitu sebagai identitas 

diri   wajib   pajak   yang   digunakan   dalam   kewajiban   perpajakan   sehingga 

administrasi perpajakan lebih mudah diawasi. 

 

 
 

2.2.4.4   Penghapusan NPWP dan persyaratannya 

 
Menurut Resmi (2003:25) menyatakan bahwa NPWP dapat dihapuskan 

dengan   kondisi sebagai berikut: 

1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 

2. Wanita  kawin  tidak  dengan  perjanjian  pemisahan  harta  dan 

penghasilan. 
3. Warisan  yang  belum  terbagi  dalam  kedudukan  sebagai  subjek 

pajak selesai dibagi. 
4. Wajib   pajak   badan   yang   telah   dibubarkan   secara   resmi 

berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang–undangan   yang 
berlaku. 

5. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya 

sebagai bentuk usaha tetap. 

6. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat 

lagi sebagai wajib pajak. 
 

 
 

2.2.4.5   Tarif wajib pajak yang memiliki NPWP dan Non NPWP 

 
Berlakunya Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 atas tarif pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 untuk wajib pajak yang memiliki NPWP dan yang 

tidak memiliki NPWP yaitu sebagai berikut: 

a. Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 akan dikenakan 20% lebih 

tinggi tarif normal dari wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. 

Hal ini telah diatur dalam pasal 21 ayat (5A) Undang-undang 

No.36/2008 tentang pajak penghasilan (PPh) yang telah berlaku sejak 

1 Januari 2009. 

b. Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 akan dikenakan 5% untuk 

wajib pajak yang telah memiliki NPWP.
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Dalam  hal  ini  wajib  pajak  dianjurkan  dapat  menunjukan  NPWP  kepemilikan 

setiap melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ke KPP. 

 

 
 

2.2.4.6   Sanksi atas NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 
Sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 39 

tentang sanksi yang berhubungan dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan 

NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan tanpa hak NPWP atau 

pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 6 

(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar”. 

 

 
 

2.1.5.     Pemungut Pajak 

 
Menurut Mardiasmo (2003:62) menyatakan bahwa kategori pertama 

adalah mereka yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan (PPh) Pasal 

21 (Form 1721) yang diantaranya adalah: 

 
1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik pusat 

maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, 

honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan 

dalam   bentuk   apapun   sebagai   imbalan   sehubungan   dengan 

pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai. 

2. Bendahara   atau   pemegang   kas   pemerintah   termasuk   pada 

bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk 

institusi TNI atau POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah, lembaga–lembaga lainnya, dan kedutaan besar Indonesia    

di    luar    negeri    yang    membayarkan    gaji,    upah
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honororarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 

jasa, dan kegiatan. 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, 

dan badan–badan lain yang membayar pensiun dan tunjangan hari 

tua atau jaminan hari tua. 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar: 

a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan  jasa  dan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang 

pribadi. 
b. Honorarium atau imbalan kepada peserta pendidikan, pelatihan, 

dan magang. 
5. Penyelenggara  kegiatan  termasuk  badan  pemerintah,  organisasi 

yang  bersifat  nasional  dan  internasional,  perkumpulan,  orang 
pribadi  serta  lembaga  lainnya  yang  menyelenggarakan  kegiatan 
yang  membayar  honorarium,  hadiah  atau  penghargaan  dalam 
bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar 
negeri. 

6. Subjek pajak dalam negeri. 
7. Penyelenggara kegiatan. 

8. Bentuk usaha tetap. 
 
 
 

 

2.1.6      Pengertian Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

 
Menurut Markus (2005:156) menyatakan bahwa Pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. 

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2) menyimpulkan sebagai 

berikut: 

Bahwa PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan berupa gaji, honor atau honorarium, upah, tunjangan dan 

pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan 

dan kegiatan.  Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang 

disingkat  PPh  Pasal  21  yang  mana  dikenakan  atas  penghasilan 

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

dengan   nama   dan   dalam   bentuk   apapun   sehubungan   dengan
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pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 21 Undang–undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak 

penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– 

undang Nomor 7 Tahun 2000. 

 
Pernyataan peraturan lengkap pajak penghasilan (2009:248–253) 

menunjukkan  bahwa peraturan lengkap pajak penghasilan atas dasar hukum PPh 

Pasal 21 yaitu sebagai berikut: 

a.  Peraturan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   PER-57/PJ/2009 

tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak penghasilan 

(PPh)  Pasal 21 atau pasal 26. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang 

petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 

tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan pegawai harian dan mingguan serta pagawai tidak tetap 

lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. 
d. Pasal 14 UUD PPh tentang norma perhitungan penghasilan neto 

untuk menentukan penghasilan neto. 
e.  Peraturan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   PER-57/PJ/2009 

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan 
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pasal 26. 

f.  Peraturan    Menteri    Keuangan    Republik    Indonesia    Nomor 

184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyeroran pajak, penentuan tempat pembayaran 

pajak,  dan  tata  cara  pemotongan,  pembayaran  dan  pelaporan 

pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran 

pajak. 
 

 
 

2.2.6.1   Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

 
Menurut Barata (2011:21) menyatakan obyek pajak penghasilan 

 
(PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut: 

 
Obyek pajak penghasilan   (PPh) Pasal 21 yaitu penghasilan atau setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang di terima 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:
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1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium,   komisi,   bonus,   gratifikasi,   uang   pensiun,   atau 

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 

undang–undang. 

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

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan  harta 

termasuk: 

a. Keuntungan   kerena   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 apapun. 

 
Menurut  Barata  (2011:22)  yang  menjadi  objek  pajak  adalah  sebagai 

berikut: 

Yang menjadi objek pajak menurut undang–undang adalah 

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun 

yang berasal dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun termasuk: 

a. Royalti,  sewa,  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan 

penggunaan harta. 

b. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 

c.  Iuran yang diperoleh dari perkumpulan anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas. 

d. Deviden. 

e.  Laba usaha. 

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian utang. 

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

h. Keuntungan karena pembebasan utang. 

i.  Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. 

j. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

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

sumbangan,  kecuali  yang  diberikan  kepada  keluarga  sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan makro.



20 

20  

 

 
 

 
l.  Keuntungan  karena  penjualan  atau  pengalihan  sebagian  atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

 
Menurut   Mardiasmo   (2003:30)   menyatakan   dasar   pengenaan 

pemotongan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut: 

15% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh orang pribadi. 

dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

adalah sebagai berikut: 
1. Pegawai tetap. 
2. Penerima pensiun berkala. 

3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau 

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan 

kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua 

puluh ribu rupiah). 

4. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang 

bersifat berkesinambungan. 

5. Jumlah penghasilan yang melebihi dari   Rp 150.000,00 (seratus 

lima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang 

menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah 

borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 

(satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (Satu juta tiga 

ratus duapuluh ribu rupiah). 

6. 50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  penghasilan  bruto,  yang 
berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 

7. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan 
selain penerima penghasilan. 

 

 
 

2.2.6.2   Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

 
Subjek pajak yaitu orang pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 

hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak 

berada di indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia, 

badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

Menurut Mardiasmo (2003:32) menyatakan bahwa  yang menjadi subjek 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut:
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Bahwa terjadinya pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

terjadi kerena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau  

bukan  pegawai,  peserta  kegiatan  dan  ketentuan  lain  yang diatur  

dalam  dasar  hukum  (PPh)  Pasal  21,  maka  ketika  subjek pajak 

orang pribadi dalam negeri ini menerima penghasilan dari kegiatan 

ini, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21. serta warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, 

badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek Pajak terdiri  dari  

Subjek  Pajak  dalam  Negeri  dan  Subjek  Pajak  luar Negeri, Subjek 

pajak meliputi: 
 

 
 

1. Orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  indonesia  atau  yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam 

suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di indonesia. 

2. Badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di  indonesia, 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi dll. 

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 
 
 
 
 

2.2.6.3   Pembayaran dan Penyetoran (PPh) Pasal 21 

 
Pembayaran atau penyetoran   pajak penghasilan (PPh) pasal 21  yang 

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan yang di hitung dari saat jatuh tempo 

pembayarannya  sampai  dengan  tanggal  pembayaran  dan  bagian  dari  bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di 

lakukan dengan cara menyampaikan SPT masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa harus 

dilampirkan lembar kedua SSP (Surat Setor Pajak), lembar kedua bukti pemotong, 

dan juga daftar bukti pemotong.
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Menurut Supramono dan Damayanti (2010:12) menyatakan bahwa SPT 

yaitu surat pemberitahuan harus di isi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa 

indonesia dan mendatangi serta menyampaikannya ke KPP (Kantor Pelayanan 

Pajak) dimana tempat wajib pajak terdaftar. 

Menurut Suandy (2002:36) menyatakan bahwa SPT Masa adalah surat 

yang  oleh  WP  (wajib  pajak)  di  gunakan  untuk  memberitahukan  pajak  yang 

terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Sedangkan SPT Tahunan 

adalah surat yang oleh WP (wajib pajak) digunakan untuk memberitahukan pajak 

yang terutang dalam suatu tahun pajak. 

 

 
 

2.2.6.4   Prosedur Pelaporan (PPh) Pasal 21. 

 
Menurut Mardiasmo (2003:65) menyatakan bahwa hal–hal yang harus di 

perhatikan   pada   wajib   pajak   pribadi   atau   badan   saat   melaporkan   pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain sebagai berikut: 

a.  Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

b. Menyerahkan  surat  pernyataan  kepada  Pemotong  Pajak  yang 

menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun 

takwim. 

c.  Menyerahkan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

kepada: 

1. Pemotong  pajak  kantor  cabang  baru  atau  tempat  kerja  baru 

dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan atau pindah kerja. 

2. Pemotong  pajak  dana  pensiun  dalam  hal  yang  bersangkutan 

mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. 

3. Mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan. 

 
Menurut  Waluyo  dan  Wirawan  (2008:8)  menarik  kesimpulan  sebagai 

berikut: 

Bahwa perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setahun untuk 

pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan ini dituangkan dalam 

formulir 1721 A1 atau 1721 A2, yang berfungsi juga sebagai bukti
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pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi 

keduanya.Dihilangkannya   SPT   tahunan   (PPh)   pasal   21,   maka 

perannya digantikan oleh SPT masa (PPh) pasal 21 bulan desember. 

dengan demikian, pelaporan SPT masa (PPh) pasal 21 bulan desember 

adalah  pelaporan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  yang  terutang 

dalam satu tahun kalender dari januari sampai desember, dan 

pembayaran yang telah dilakukan selama januari sampai november. 
 

 
 

2.2.6.5   Lingkup Pemotongan (PPh) Pasal 21 

 
Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21  memiliki ruang lingkup pengenaannya 

di mana jika suatu transaksi pembayaran penghasilan memenuhi ruang lingkup 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 maka atas pembayaran tersebut terutang pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ruang lingkupnya, 

pemotongan (PPh) Pasal 21 tidak bisa diterapkan. terdapat tiga unsur dari ruang 

lingkup  pemotongan  (PPh)  Pasal  21.  ketiga  unsur   ruang  lingkup  ini  harus 

dipenuhi agar (PPh) Pasal 21 bisa diterapkan. ketiga unsur ruang lingkup tersebut 

adalah jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan, pemotong Pajak dan 

pihak yang dipotong pajak. 

 
Menurut  Suandy  (2008:98)  menyatakan  bahwa    lingkup  pemotongan 

 
(PPh) Pasal 21 adalah berupa: 

 

 
 

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang berupa gaji, upah, 

honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain.  dengan  demikian, 

(PPh) Pasal 21 hanya dikenakan terhadap wajib pajak (WP) orang 

pribadi dengan lingkup penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan. penghasilan wajib pajak orang pribadi dari usaha 

dan modal seperti sewa, dividen, dan royalti bukan merupakan objek 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, tiga unsur atas ruang lingkup 

pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain:
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1. Pemotong (PPh) Pasal 21. 

a. Pihak pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan. 

b. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

c. Bendaharawan   pemerintah   baik   pemerintah   pusat   maupun 

pemerintah daerah atau pemda. 

d. Dana pensiun,  PT  Taspen,  PT  Asabri,  jaminan  sosial  tenaga 

kerja (Jamsostek). 

e. Yayasan, asosiasi, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, kepanitiaan, perkumpulan organisasi, lainnya serta 

Organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan. 
2. Penghasilan yang di potong (PPh) Pasal 21. 

a. Penerima honorarium atau honor. 
b. Penerima upah. 
c. Tenaga  lepas  seperti  seniman,  penceramah,  proyek,  peserta 

perlombaan,olahragawan, pemberi jasa, petugas dinas asuransi. 

d. Distributor  MLM  atau  direct  selling  dan  kegiatan  lain  yang 

sejenis. 

e. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau 

ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan 

hari tua. 

f.  Tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, aktuaris, penilai, 

konsultan, akuntan, dokter, dan lain sebagainya. 

3.  Pihak dan penghasilan yang tidak dipotong (PPh) Pasal 21. 

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain 

dari perwakilan negara       asing, dan orang–orang yang 

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat 

tinggal  bersama.  Syaratnya  adalah  bukan  negara  Indonesia 

(WNI) dan selama berada di indonesia tidak menerima bentuk 

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya. Selain itu 

negara tempat perwakilan asing tersebut juga memperlakukan 

yang sama terhadap perwakilan dari indonesia berdasarkan azaz 

timbal balik  (riciprocitas). 

b. Pejabat    perwakilan    organisasi    internasional    berdasarkan 

keputusan menteri keuangan. Selama orang tersebut bukan WNI 

dan tidak menjalankan usaha, pekerjaan atau kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan di indonesia. 

c. Pembayaran  asuransi  (kecelakaan,  kesehatan,  jiwa,  beasiswa, 

dan  dwiguna). 

d. Iuran  pensiun  yang  di  bayarkan  kepada  dana  pensiun  yang 

pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran 

jaminan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang di 

bayarkan oleh pemberi kerja. 

e. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali bentuk 

natura yang di atur dalam keputusan Dirjen pajak. 

f.  Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain dengan 

nama apapun yang diberikan oleh pemerintah. 

g. Pajak yang di tanggung oleh pemberi kerja.
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h. Zakat yang di terima oleh pribadi yang berhak dari lembaga atau 

badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 
 

 
 

2.2.6.6   Metode Pemotongan (PPh) Pasal 21. 

 
Menurut Waluyo dan Wirawan (2008:5) menyatakan bahwa ada beberapa 

metode dalam pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain: 

a.  Net method 

Yaitu metode dimana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak 

atas seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan (Gross up). 

b. Gross method 

Yaitu metode dimana pemberi kerja tidak memberikan tunjangan 

pajak apapu, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong langsung 

dari penghasilan karyawan. 

c.  Mixed method 

Yaitu metode dimana pemberi kerja hanya memberikan tunjangan 

pajak atas beberapa jenis penghasilan saja, seperti bonus, THR, 

atau medical. 

d. Net as gross method 

Yaitu metode dimana pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang  

oleh  karyawan  ditanggung  oleh  pemberi  kerja  dalam bentuk 

benefit in kind. 
 

 
 

2.1.7      Kewajiban Pemotong ( PPh ) Pasal 21. 

 
Menurut Waluyo dan Wirawan (2008:7) menyatakan bahwa ada kewajiban 

tertentu yang harus di penuhi oleh pemotong pajak penghasialn (PPh) pasal 21 yaitu 

antara lain: 

a.  Pemotong  pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21  wajib  memberikan 

bukti pemotong   pajak   penghasilan   (PPh)   Pasal   21   (KP. 

PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya 

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai 

tetap,   penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima 

pesangon,  dan penerima dana pensiun iuran pasti. 

b. Pemotong  pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21  wajib  memberikan 

Bukti pemotongan  (PPh) Pasal 21 tahunan  (form 1721-A1 atau 

1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan 

dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. 

c.  Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian 

tahun takwim, maka bukti pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-
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A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat–lambatnya satu bulan 

setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. 

d. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada 

pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menyatakan 

jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada 

permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. 

e.  Untuk melaksanakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 

pemotong Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atau pemberi kerja 

agar menggunakan buku petunjuk pemotongan pajak penghasilan 

(PPh) Pasal 21. 
 

 
 

2.1.8      Hak Wajib Pajak (PPh) Pasal 21 

 
Menurut Mardiasmo (2003:38) menyatakan bahwa hak–hak wajib pajak 

antara lain: 

a.  Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 

b. Menerima bukti tanda pemasukan SPT. 

c.  Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 

d. Mengajukan     permohonan     penundaan     atau     pengangsuran 

pembayaran pajak. 

e.  Mengajukan penundaan pemasukan SPT. 

f.  Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam 

surat ketetapan pajak. 
g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
h. Mengajukan  permohonan  penghapusan  dan  pengurangan  sanksi, 

serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 

i. Memberi kuasa terhadap orang untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 
 

 
 

2.1.9      SPT (Surat Pemberitahuan) 

 
Menurut   Suandy   (2002:33)      menyatakan   bahwa   SPT   atau   surat 

pemberitahuan adalah: 

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan 

dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan 

atau harta dan kewajiban menurut ketentuan. Menurut peraturan 

perundang–undangan perpajakan, menyatakan bahwa setiap wajib pajak 

juga harus mengisi, serta melaporkan atau menyampaikan surat 

pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Surat pemberitahuan 

(SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21   ditandatangani oleh 

wajib pajak atau pengurus direksi atau kuasa wajib pajak. SPT yang di 

tandatangani  oleh  kuasa  wajib  pajak  harus  dilampiri  dengan  surat
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kuasa khusus. penyetoran SPT paling lambat 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 

(dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir sebagaimana di tetapkan 

dalam peraturan menteri keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. 

 
Wajib Pajak dikatakan terlambat menyampaikan SPT masa apabila 

penyampaian  SPT  masa  tersebut  dilakukan  melewati  tanggal  jatuh  tempo 

pelaporan SPT masa. ketentuan yang mengatur tanggal jatuh tempo penyampaian 

SPT adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang 

penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat 

pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak,   

serta   tata   cara   pengangsuran   dan   penundaan   pembayaran   pajak sebagaimana   

telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor 

80/PMK.03/2010. tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa (PPh) Pasal 21 

adalah tanggal 20, bulan berikutnya setelah bulan pelaporan SPT. 

Seperti contohnya SPT Masa (PPh) Pasal 21 masa pajak Agustus 2010 

tanggal  jatuh  tempo  pelaporannya  adalah  tanggal  20  September.  apabila  SPT 

Masa (PPh) Pasal  21  masa pajak  Agustus  2010  tersebut  disampaikan  setelah 

tanggal 20 September maka penyampaian tersebut dikatakan terlambat dan akan 

dikenakan sanksi denda Rp100.000,-. Supramono dan  Damayanti (2010:12). 

 

 
 

2.2.9.1   Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak 

 
Menurut Marsyahrul (2005:45–46) menyatakan bahwa fungsi Surat 

 
Pemberitahuan Pajak terdiri dari: 

 
a. Melaporkan yaitu sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang. laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
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b. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 

atau pemungut pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak yang 

telah ditentukan oleh peraturan perundang–undangan pajak yang berlaku. 

c.  Merupakan  sarana  penelitian  atas  kebenaran  perhitungan  pajak  yang 

terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak. 
 

 
 

2.2.9.2   Surat Tagihan Pajak 

 
Surat tagihan pajak (STP) diterbitkan apabila (PPh) 21 dalam tahun 

berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan 

dikenakan denda jika wajib pajak telat dalam pembayaran pajaknya. 

Definisi atau pengertian STP menurut Mardiasmo (2003:30) menyatakan 

bahwa  Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

Menurut Mardiasmo (2003:30) menyatakan bahwa penerbitan surat 

penagihan pajak adalah sebagai berikut: 

1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 
2. Dari  hasil  penelitian  surat  pemberitahuan  terdapat  kekurangan 

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. 
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau 

bunga. 
4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak 
5. PKP tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai PKP. 
6. Pengusaha   yang  tidak   dikukuhkan  sebagai   PKP   tetapi   telah 

membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP 
tetapi tidak membuat faktur pajak dengan lengkap. 

 
Menurut  Mardiasmo  (2003:30)  menyatakan  bahwa  fungsi  dari  Surat 

 
Tagihan Pajak antara lain: 

 
a.  Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT wajib pajak. 

b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

c.  Alat untuk menagih pajak.
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Mardiasmo (2003:30–31) menyatakan bahwa sanksi administrasi surat 

tagihan pajak adalah: 

a.  Jumlah kekurangan pajak yang terutang (poin 2a dan 2b) dalam 

STP  ditambah  sanksi  administrasi  berupa    bunga  sebesar  2% 

sebulan yaitu      (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat 

terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan 

diterbitkannya surat tagihan pajak. 

b. Terhadap  Pengusaha  Kena  Pajak  (poin  2c  dan  2d),  dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan 

pajak. 
c.  Dalam hal STP dikeluarkan terhadap Wajib Pajak yang dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga (poin2c) tidak 
lagi dikenakan sanksi, karena dalam Undang-Undang ketentuan 
umum dan tata cara Perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan 
denda. 

 

 
 

2.2.9.3  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak 

 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 

 
Berdasarkan     peraturan  pajak  penghasilan  (2009:247)  menunjukkan 

bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 

31/PJ/2009 tentang pedoman Teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak penghasilan (PPh)  Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan  kegiatan  orang  pribadi  diubah,  Ketentuan  pasal  9  ayat  (1)  atas  dasar 

pengenaan  dan  pemotongan  pajak  penghasilan  (PPh) Pasal  21  adalah sebagai 

berikut: 

a.  Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi: 

1. Pegawai tetap. 

2. Penerima pensiun berkala. 

3. Pegawai tidak tetap yang penghasilanya di bayar secara bulanan 

atau jumlah kumulatif penghasilan yang di terima dalam 1 (satu) 

bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus 

dua puluh ribu rupiah). 
4. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c yang 

menerima imbalan  yang bersifat berkesinambungan. 
b. Jumlah  Penghasilan  yang  melebihi  Rp150.000,00  (seratus  lima 

puluh ribu rupiah) sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap
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yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah 

borongan, sepanjang penghasilan kumulatif  yang di terima dalam 

1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta 

tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

c. 50% (lima  puluh  persen) dari  jumlah penghasilan bruto,  yang 

berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana di maksud dalam pasal 

3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat 

berkesinambungan. 

d. Jumlah    penghasilan    bruto,    yang    berlaku    bagi    penerima 

penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud 

pada huruf a, b dan c. 

 
Ketentuan  Pasal  10  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  diubah  sehingga  Pasal  10 

berbunyi sebagai berikut: 

a.  Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima 

penghasilan yang di potong (PPh) Pasal 21 adalah seluruh jumlah 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diterima atau 

diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. 

b. Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) adalah sebagai berikut: 

1. Bagi   pegawai   tetap   penerima   pensiun   berkala,   sebesar 

penghasilan   neto   dikurangi   penghasilan   tidak   kena   pajak 

(PTKP). 

2. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto di kurangi 
PTKP. 

3. Bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf 

c,  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  penghasilan 

bruto dikurangi PTKP perbulan. 

c.  Besarnya  penghasilan  netto  bagi  pegawai  tetap  yang  dipotong 

(PPh) Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi 

dengan: 
1. Biaya jabatan sebesar 5%  (lima persen) dari penghasilan bruto, 

setinggi-tingginya   Rp500.000,00   (lima   ratus   ribu   rupiah) 
sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta) setahun. 

2. Iuran  yang  terkait  dengan  gaji  yang  di  bayar  oleh  pegawai 
kepada dana pensiun yang pendiriannya   telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua 
atau jaminan hari tua yang disamakan dengan dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

d. Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang 
dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah seluruh jumlah 
penghasilan  bruto  dikurangi  dengan  biaya  pensiun,  sebesar  5% 
(lima   persen)   dari   penghasilan   bruto,   setinggi–tingginya   Rp 
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 

(dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
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e.  Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c memberikan jasa kepada pemotong pajak penghasilan Pasal 

21. 
 

 
 

2.2.9.4   Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah angka pengurang yang 

diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan netto Wajib Pajak Dalam menghitung 

besarnya pajak yang terutang. Mardiasmo (2003:27). 

Pasal 7 (1) huruf d UUD No. 36/2008 yaitu anggota keluarga sedarah dan semendah 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang merupakan tanggungan wajib 

pajak pribadi. 

Besarnya PTKP ditetapkan oleh Undang–undang, dan apabila dipandang 

perlu  bisa  disesuaikan  melalui  peraturan  Menteri  Keuangan  setelah 

dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. besarnya PTKP untuk masing–

masing wajib pajak sesuai dengan status wajib pajak yang telah berlaku sesuai 

Undang–undang antara lain: 

Tabel 2.1 
 

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 

 
No Keterangan Setahun 

1. Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,- 

2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.   1.320.000,- 
 

3. 
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami. 

 
Rp. 15.840.000,- 

 
 

4. 

Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 

angkat yang diatanggung sepenuhnya, maksimal 3 

orang untuk setiap keluarga 

 

 
 

Rp.   1.320.000,- 

Sumber: Perpajakan Lanjutan  (Suhayati & Rahayu, 2007:49)
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Tabel 2.2 
 

Tarif Pajak Pasal 17 Undang-undang untuk Pajak Penghasilan 

 
 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 
 

Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5% 

Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15% 

Diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25% 

Diatas Rp. 500.000.000,- 30% 

Sumber: Perpajakan Lanjutan (Suhayati & Rahayu, 2007:49) 

 
Menurut   Mardiasmo   (2003:27)   menyatakan   besarnya   pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut: 

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

karyawan kita harus tahu seorang pegawai termasuk dalam kategori 

apa. karena masing–masing kategori pegawai mempunyai cara yang 

berbeda  dalam  menghitung  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21 

terutang. berikut ini adalah pembagian pegawai berdasarkan PER- 

31/PJ/2009 yaitu: 

1. Pegawai. 

2. Penerima uang pesangon,   pensiun atau manfaat pensiun, THT, 

JHT, termasuk ahli warisnya. 

3. Bukan   Pegawai   yang   terdiri   dari:   Tenaga   ahli,   seniman, 

olahragawan, agen iklan dll. 

4. Peserta kegiatan yang terdiri dari: 

a. Peserta perlombaan. 

b. Peserta rapat, konfrensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja. 

c. Peserta atau anggota kepanitiaan. 

d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang dll. 

 
Menurut    Judisseno    (2003:29)    menyatakan    bahwa    skema    dasar 

perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah: 

Berdasarkan pembagian pegawai tersebut diatas, maka untuk 

menentukan  besarnya   Penghasailan  Kena  Pajak  (PKP)  dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

a.  Pegawai Tetap: PKP = Penghasilan Netto–PTKP 

b. Pegawai Tidak Tetap bulanan: PKP = Penghasilan bruto – PTKP 

c.  Pegawai Tidak Tetap Harian: 

1. Penghasilan sehari melebihi Rp 150.000  Penghasilan bruto - 

Rp 150.000.
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2.  Penghasilan  dalam  satu  bulan  antara  Rp  1.320.000  s.d  Rp 

6.000.000 PKP = Penghasilan Bruto (Rp 1.320.000 s.d Rp 

6.000.000) – PTKP harian. 

3. Penghasilan dalam satu bulan melebihi Rp 6.000.000  PKP = 

penghasilan bruto (> Rp 6.000.000) – PTKP. 

d. Pensiunan yang dibayarkan sekaligus  PKP = PP 149 / 2000. 

e.  Pensiunan yang dibayarkan secara berkala  PKP = penghasilan 

Netto – PTKP. 

f.  Pesangon. 

g. Bukan pegawai: 

1. Tenaga   ahli:   PKP   =   50%   x   Penghasilan   bruto   (bersifat 

kumulatif). 

2. Lainnya bersifat berkesinambungan: PKP = 50% x penghasilan 

bruto (bersifat kumulatif). 

3. Komisaris, Mantan pegawai, penarikan dana pensiun: PKP = 

penghasilan bruto (bersifat kumulatif). 

4. Lainnya  yang  tidak  bersifat  berkesinambungan:  =  50%  x 

penghasilan bruto. 
 

 
 

2.2.9.5   Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan (PPh) Pasal 21. 

 
Menurut   Mardiasmo   (2003:30)   menyatakan   bahwa   terdapat   tiga 

mekanisme dalam pelaporan, pemotongan dan penyetoran (PPh) pasal 21, yaitu: 

a. Self assesment yaitu dimana wajib pajak pribadi menghitung, 

menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak badan yang terutang. 

b. Official  Assesement  system  yaitu  dimana  pemerintah  (fiskus) 

diberikan wewenang dalam menentukan besarnya pajak. 

c.  Witholding  system yaitu  pajak  yang terutang dihitung,  dipotong 

atau dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain. mekanisme  

dalam pelaporan, pemotongan, dan pembayaran pada Withholding 

system antara lain: 
1. Saat transaksi: 

a.  Perusahaan   melakukan   pemotongan   PPh   pasal   21   atas 

karyawan. 

b. Perusahaan  membuat  bukti  potong  A1  atas  penghasilan 

teratur per–tahun untuk tiap pegawai. 

2. Saat penyetoran: 

a.  Perusahaan menyetorkan SSP. 

b.  SSP atas nama perusahaan. 

c.  Batas penyetoran paling lambat tanggal 10. 

3. Saat pelaporan: 

a.  Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21. 

b. Khusus  dibulan  desember,  dilampiri  formulir  1721–(daftar 

bukti pemungutan). 

c.  Batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20.
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Gambar 2.1 
Bagan Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 

 

Pemotong 

PPh pasal 21 

 

Objek PPh pasal 21 
Objek PPh 

pasal 21

 

 

Penghasilan (Active income) 

 
Pekerjaan, Jasa, Kegiatan. 

 
Pemberi penghasilan 

Orang pribadi 

dalam negeri

 

 
 

Sumber : Akuntansi Sektor Publik  (Mardiasmo, 2003:35 ) 
 
 
 

 

2.2.9.6  Pelaksanaan akuntansi keuangan  (PPh) pasal 21. 

 
A. Pajak  yang di tanggung oleh perusahaan (Whitholding system): 

1.  Jurnal saat perhitungan: 
 

 

Debet                                Kredit
Beban gaji (bruto)                          xxx 
Beban pajak PPh Pasal 21              xxx 
Hutang gaji (bruto)                                                                   xxx 

Hutang PPh pasal 21                                                                 xxx 

 
2.  Jurnal saat Pembayaran: 

a. Saat gaji di bayar. 

Hutang gaji (bruto)                        xxx 

Kas/Bank                                                                                 xxx 

 
b. Saat pembayaran (PPh) pasal 21. 

Hutang (PPh) pasal 21                   xxx 

Kas/Bank                                                                                  xxx 

 
- Catatan : Saat pelaporan PPh badan,biaya PPh akan menjadi koreksi fiskal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
B.  Pajak  yang  di  bayar  oleh  karyawan  atau  tidak  di  tanggung  oleh 

perusahaan (Self Assement system):
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1.  Jurnal saat perhitungan: 
 

 

Debet                                  Kredit
Beban gaji                                    xxx 

Hutang gaji (bruto)                                                                  xxx 

Hutang PPh pasal 21                                                                xxx 

 
2.  Jurnal saat pembayaran: 

a. Saat gaji dibayar. 

Hutang gaji (bruto)                      xxx 

Kas atau Bank                                                                          xxx 

b. Saat pembayaran (PPh) pasal 21. 

Hutang PPh pasal 21                   xxx 

Kas atau Bank 

 
 
 

 
xxx

Sumber: Mardiasmo (2003:35) 
 
 
 

 

2.2  Hasil Penelitian Terdahulu 

 
Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Agustin rosalina Sidoarjo 2010 dengan 

judul penerapan tax planing atas pajak penghasilan badan (PPh) pasal 21   pada 

PT. Buana dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

PT. Buana masih kurang efektif dalam merencanakan dan menerapkan 

pemotongan pajak (PPh) Pasal 21 atas penghasilan   karyawan, baik karyawan tetap, 

tidak tetap, maupun karyawan yang menerima upah harian. 

dan perhitungan atas pembukuan pada laporan keuangan   tidak sepenuhnya di 

catat sesuai dengan peraturan pembukuan yaitu mengakui adanya beban hutang 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21  Pada PT. Buana. 

Perhitungan dan perencanaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 masih belum 

di realisasikan dengan baik, seperti contohnya pelaporan atas pajak penghasilan PPh 

pasal 21 masih belum sepenuhnya di laporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

jumlah karyawan yang ada pada PT. Buana sebanyak 30 orang tetapi secara 

lapangan pelaporan Pajak atas penghasilan pph pasal 21 hanya di laporkan sebanyak  

15  karyawan.  dan  hal  tersebut  berakibat  tidak  baik  pada sosialisasi pelaporan 

Pajak penghasilan karna kurangnya perencanaan pelaporan atas penghasilan 

karyawan baik itu pada karyawan tetap, mingguan, dan harian. sehingga sistem 

pencatatan akan beban biaya Pajak Penghasilan masih belum berjalan dengan baik 

dan masih belum menganut aturan perpajakan sesuai dengan undang–undang yang 

berlaku. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan pajak untuk 

mengetahui prosedur pembayaran pajak pada PT. Buana berdasarkan peraturan 

perundang–undangan  tahun  2010.  Jenis  penelitian  yang  di  lakukan  Agustin 

rosalina  tersebut  adalah  penelitian  deskriptif,  pengumpulan  data  di  lakukan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Perencanaan Pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat di 

gunakan   dalam   rangka   mendukung   kelancaran   pembayaran   pajak   kepada
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pemerintah sebagai kewajiban. oleh karena itu pihak perusahaan sepatutnya 

mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti 

perubahan  dan perkembanganya.  dan  adanya keterlibatan karyawan yang secara 

kusus menangani pajak dan dapat merencanakan pembayaran, pelaporan serta 

perhitungan Pajak Pendapatan kususnya PPh Pasal 21. 
 

 
 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu: 

 
a.  Pembahasan mengenai pajak penghasailan (PPh) pasal 21. 

 
b. Tujuan   penelitian   ingin   mengetahui   prosedur   atas   pembayaran   pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. 

c.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Perbedaan: 

 
1. Teknik Pengambilan Sample 

a. Penelitian ini: 

Penelitian   Ini   menggunakan   teknik   pengambilan   sampel   Purposive 

 
Sampling. 

 
b. Penelitian terdahulu: 

 
Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel Snowball 

 
Sampling. 

 
2. Jenis penelitian yang di lakukan. 

a. Penelitian ini: 

Jenis penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini yaitu menggunakan studi 

kasus. Dalam hal ini penulis mencoba mengeksplorasi suatu masalah dengan 

batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang real, dan menyertakan 

berbagai sumber informasi atas mekanisme pemotongan, perhitungan dan 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
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b. Jenis penelitian terdahulu: 

 
Jenis penelitian yang di lakukan   oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian 

deskriptif yang lebih menjelaskan pokok permasalahan mengenai 

perencanaan pajak (Tax planing) serta penjabaran   teori–teori mengenai 

perencanaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

3. Periode penelitian. 

 
a. Penelitian ini: periode  penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2011 

 
b. Penelitian terdahulu: periode penelitian yang dilakukan yaitu pada tahun 

 
2010. 

 
2.2.1      Jurnal Penelitian (PPh) Pasal 21 

 
Jurnal penelitian yaitu sebuah penelitian sebelumnya yang dapat 

mendukung penelitian selanjutnya. dalam penelitian yang dilakukan penulis 

mengenai pemotongan dan pelaporan serta perhitungan pajak penghasilan (PPh) 

Pasal 21 maka terdapat beberapa jurnal penelitian sebagai referensi dan acuan 

penulisan skripsi antara lain sebagai berikut: 

 

 
 

1. PROSEDUR      PENGHITUNGAN      DAN      PELAPORAN      PAJAK 

PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA 

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) 

MADIUN. 

Dilla Astutik. 2009. Prosedur perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor pelayanan perbendaharaan 

negara (KPPN) Madiun. Malang: Universitas Muhammadiyah. Jenis  penelitian  

yang  digunakan  yaitu  studi  kasus,  yang  menerangkan  bahwa
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sistem dan prosedur dalam pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 telah 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang–undang yang berlaku. Dan untuk 

sistem  pelaporan  dan  penyetoran  pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21  telah 

termonitor dengan baik sehingga tidak di temukanya penyelewengan dana. 

a. Persamaan:   Jenis   penelitian   yang   dipakai   yaitu   penelitian   kualitatif, 

pembahasan tentang prosedur perhitungan dan  pelaporan pajak penghasilan 

(PPh) pasal 21. 

b. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan data skunder dan premier, sedangkan 

penelitian terdahulu hanya menggunakan data sekunder sebagai acuan 

penelitiannya. 

 

 
 

2. PENGARUH      SELF       ASSESSEMENT      SYSTEM      TERHADAP 

PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PADA PT. CEMERLANG. 

Umar Ardianto. 2010. Pengaruh Self Assessement system terhadap 

pemungut pajak penghasilan pada PT. Cemerlang. Malang: Fakultas Ekonomi. 

Universitas Muhammadiyah. menerangkan bahwa pelaksanaan sistem Self 

Assessement (Penilaian sendiri) Pada PT. Cemerlang apakah memiliki pengaruh 

pada wajib pajak pribadi (Karyawan). dalam kasus ini apakah system yang di 

terapkan PT. Cemerlang sebagai pihak pemotong dalam penyetoran pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai dengan apa yang telah di tetapkan 

perusahaan, dan apakah sesuai dengan perundang–undangan perpajakan yang 

berlaku. Sehingga dalam kasus ini penulis meneliti pengaruh dari Self Assessment 

yang   nantinya   akan   menjadi   pengaruh   yang   signifikan   terhadap   sistem 

perhitungan,  pelaporan  serta  penyetoran  (PPh)  Pasal  21.  dan  hasil  penelitian
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tersebut menunjukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap metode 

pelaporan, perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menunjuk ke arah 

negatif, dalam artian terdapat ketidak percayaan terhadap karyawan. 

a. Persamaan:   Penelitian   terdahulu   dan   penelitian   ini   yaitu   terletak   pada 

metodologi penelitian yang dipakai meliputi teknik pengambilan sample, serta 

teknik pengumpulan data. 

b. Perbedaan:  Penelitian  terdahulu  masih  menggunakan  undang–undang  lama 

yaitu di bawah tahun 2000 serta pembahasan atas penelitian yang di tulis. 

Acuan buku yang dipakai serta periode penelitian. 

 

 
 

3. PERLAKUAN       AKUNTANSI       DAN       PERPAJAKAN       ATAS 

 
PENGHITUNGAN (PPh) PASAL 21 PT “X” GRESIK. 

 
Purnomo. 2009. Perlakuan akuntansi dan perpajakan atas perhitungan 

PPh Pasal 21 PT “X” Gresik. Surabaya: Fakultas Ekonomi. Universitas Tujuh Belas 

Agustus  Penelitian ini meneliti apakah PT “X” telah menerapkan peraturan yang 

berlaku dalam menghitung pajak penghasilan (PPh)  Pasal 21 dan perlakuan 

akuntansi atas perhitungan pajak penghasilan   (PPh) Pasal 21 sudah tepat atau 

tidak.  Jenis  data  yang  diperoleh  adalah  data  kualitatif  dengan  menggunakan 

metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan tanya jawab. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik. 

Dalam penelitian ini, perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 selama tahun 

2007 menurut perusahaan sebesar Rp. 313.576.887 sedangkan perhitungan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 selama tahun 2007 sesungguhnya menurut peraturan 

yang berlaku ialah sebesar Rp. 350.419.806. dan penulis menyimpulkan bahwa
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mekanisme dalam melaporkan (PPh) pasal 21 yang terutang masih belum sesuai 

dengan UUD Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. 

a. Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas 

perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Jenis penelitian 

yang digunakan yaitu kualitatif serta tujuaan penelitian yaitu ingin mengetahui 

penerapan pemotongan (PPh) pasal 21. 

b. Perbedaan:    Penelitian  terdahulu  masih  menggunakan  undang-undang  yang 

lama serta variabel penelitian yang digunakan yaitu Snowball Sampling, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

purposive sampling 

4. VARIASI       PERHITUNGAN       DAN       PENYETORAN       PAJAK 

PENGHASILAN (PPh) PASAL 21. 

Arja sadjiarto. 2010. Variasi perhitungan dan penyetoran pajak 

penghasilan pasal 21. Surabaya: Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Petra. 

yang meneliti apakah terdapat variasi cara penghitungan dan penyetoran pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21/26 di perusahaan besar dan memiliki kecenderungan 

untuk lebih patuh. Metode penelitian yang dipakai adalah studi kasus tunggal pada 

PT “Y”, sebuah perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 

tahun 2006 ada perbedaan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21/26 antara 

yang dilakukan PT. “X” dengan yang diatur oleh peraturan perpajakan, khususnya 

untuk pegawai tetap dan tidak tetap (harian). Variasi cara perhitungan dilakukan 

pada pegawai tetap karena adanya perhitungan ulang saat penyusunan SPT (PPh) 

Pasal 21 Tahunan dan pada pegawai harian karena penyederhanaan cara 

penghitungan  (PPh) pasal 21 atau 26 yang dianggap relatif rumit.
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a. Persamaan: Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama     menggunakan 

teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sama- 

sama membahas atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

b. Perbedaan:     Penelitian  terdahulu,  jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu 

kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Serta teknik pengambilan sample, penelitian ini menggunakan Purposive 

sampling sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Simple Random 

Sampling. Dan isi pembahasan penelitian serta periode penelitian. 

 

 
 

2.3         Rerangka pemikiran 

 
Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan 

upaya untuk mewujudkan pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib  Pajak 

untuk secara langsung mendukung perkembangan dan pembangunan negara. 

Membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana. Pada dasarnya tidak 

seorangpun  yang  senang membayar  pajak  karena  mungkin  pembayaran  pajak 

tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  bagi  si  pembayar  pajak  serta 

maraknya korupsi atas pajak tersebut sehingga masih minimnnya kesadaran akan 

membayar pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak tersebut. 

Dengan Whitholding system suatu instansi atau perusahaan memiliki hak 

untuk  dapat  memotong pajak penghasilan  karyawan  atau memiliki  wewenang 

untuk memungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan. dan  setiap 

instansi  atau  perusahaan  harus  dengan  benar  dalam  memotong,  menghitung 

jumlah pajak yang terutang serta melaporkannya sesuai dengan prosedur undang– 

undang yang berlaku.
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Perhitungan atas pembebanan pajak penghasilan dihitung sesuai dengan 

berapa besar penghasilan karyawan yang nantinya akan terkena potongan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21, karena jumlah pajak yang nantinya akan dipotong harus 

sesuai dengan status karyawan, tunjangan perusahaan, dan kepemilikan atas NPWP   

atau   nomor   pokok   wajib   pajak   untuk   setiap   karyawan   yang penghasilannya 

di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Apabila seluruh persyaratan telah 

dipenuhi sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku maka perusahaan 

akan memotong, menyetor dan melaporkan jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 

21 yang terutang atas seluruh karyawannya khususnya untuk karyawan yang 

penghasilannya diatas PTKP yang selanjutnya akan dilaporkan ke Kantor Pajak 

Pusat (KPP). 

Di samping itu perusahaan harus memberikan data yang sebenar– benarnya  

mengenai  status  karyawan  serta  besar  penghasilan  perbulan  dari karyawa hal 

ini bertujuan agar tidak adanya penyelewengan dana oleh instansi atau perusahaan 

sehingga aktifitas pemotongan dan pelaporan  pajak penghasilan (PPh) pasal   21 

bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah   serta   undang–

undang   yang   berlaku.   Oleh   karena   itu   dalam Withholding system diperlukan 

kecermatan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

atas karyawan yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi instansi perusahaan 

maupun (KPP) kantor pelayanan pajak untuk memperoleh  data  yang  benar  akan  

pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  yang terutang. Sehingga dalam hal ini perlu 

diterapkan pemotongan, pelaporan serta penyetoran pajak penghasilan dengan 

menggunakan metode  Withholding system
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di mana instansi yang akan memotong, melaporkan serta menyetorkan (PPh) pasal 

 
21 ke (KPP) yang telah ditunjuk sesuai dengan wilayah instansi tersebut berada. 

 
Gambar 2.2 

 
Rerangka Pemikiran 

 
 
 

 
Wajib Pajak Badan 

 
 
 
 

Pajak penghasilan 

PPh pasal 21 
 

 
 
 
 

Prosedur pemotongan, perhitungan dan pelaporan 

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 
 

 
 
 
 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
 

 
 
 
 

Tidak              Ada 
 
 

Terdapat 

pernyimpangan 

Tidak ada 

penyimpangan

 

 
 
 

Tidak sesuai dengan 

undang-undang 

perpajakan 

Sesuai dengan undang- 

undang perpajakan

 

 
 
 

Kesimpulan 

 

Sumber: Dikelola Penulis.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
 

3.1.      Objek Penelitian 

 
Objek dalam penelitian ini adalah penghasilan karyawan tetap PT. Harsi 

Pangan Utama yang telah di potong pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Jumlah 

seluruh karyawan pada PT. Harsi Pangan Utama yaitu sebanyak 26 karyawan terdiri 

dari 8 karyawan tetap dan 18 karyawan tidak tetap.  PT. Harsi Pangan Utama 

merupakan perusahaan manufaktur atau dagang yang berlokasi di Jl. Klampis  jaya  

No.  33  Q  surabaya,  penelitian  ini  dilakukan  selama  3  bulan terhitung sejak 

tanggal 2 Oktober 2011. Alasan peneliti menentukan PT. Harsi Pangan Utama 

sebagai objek penelitian karena perusahaan ini masih baru saja menerapkan 

Whitholding system yaitu sebuah sistem dimana pemotongan, perhitungan, dan 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di pungut langsung oleh perusahaan. 

 

 
 

3.2.      Pendekatan Penelitian dan Sumber Data 

 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara analisis 

kualitatif, yaitu dimana penulis mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan 

terperinci, dan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. untuk pengambilan 

data yang real, dan menyertakan berbagai sumber informasi, Penelitian ini dibatasi 

oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa  peristiwa dan aktivitas 

dari mekanisme pemotongan, perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 atas karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama di Surabaya.
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Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari beberapa metode 

yaitu: 

1. Observasi (pengamatan). 

 
Observasi atau pengamatan ini dilakukan di  PT. Harsi Pangan Utama. 

Data-data yang bisa diambil melalui metode ini: 

a. Data tentang proses perhitungan (PPh) pasal 21. 

b. Data jumlah pegawai. 

c. Data daftar gaji serta didasarkan atas apa gaji diberikan. 

 
2. Dokumentasi. 

 
Dokumentasi data dilakukan di PT. Harsi Pangan Utama Di Surabaya. 

Melalui metode ini data yang dapat diambil adalah: 

a. Data daftar gaji beserta insentif dan potongan-potongan yang dikenakan. 

 
b. Data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan pajak penghasilan 

 
(PPh) pasal 21. 

 
c. Sejarah pendirian instans/Perusahaan. 

 
d. Daftar jumlah dan nama karyawan tetap. 

 

 
 
 
 

3.3.     Teknik Pengambilan Sampel 

 
Sample  yang  di  gunakan  yaitu  sebanyak  5  karyawan  pada  PT.  Harsi 

Pangan Utama yang nantinya akan di hitung berapa jumlah penghasilan kena 

pajak dalam periode satu tahun pajak. dalam penelitian ini teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sample yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan sample 

secara   acak   sesuai   dengan   persyaratan   sample   yang   diperlukan   (sifat, 

karakteristik, ciri dan kriteria).
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Tujuan penulis memilih purposive sampling yaitu untuk membantu 

memudahkan proses penelitian dalam menggali informasi yang terkait dengan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 serta mendapatkan sumber data dan informasi yang 

akurat sehingga penentuan sample dengan menggunakan teknik purposive 

sampling di pilih demi mendapatkan sample yang sesuai dengan kriteria tertentu 

yang mendukung kemudahan dan kelancaran penelitian. 

 
 
 

3.4.    Teknik Pengumpulan Data 

 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan data 

instansi baik itu data skunder maupun data primer. hal ini bertujuan untuk 

memahami  situasi  sosial,  peristiwa,  peran,  interaksi,  dan  kelompok.  metode 

analisa data ini berkaitan dengan data instansi yang berupa data skunder dan data 

primer data penelitian dapat dikumpulkan melalui beberapa cara antara lain: 

1. Data Skunder: 

 
a. Data gaji karyawan 

 
b. Data status karyawan. 

 
c. Data insentif karyawan. 

d. Data Absensi karyawan. 

e. Data karyawan tetap yang di potong pajak (PPh) pasal 21. 

 
2. Data Primer: 

 
Wawancara secara langsung mengenai mekanisme pemotongan, perhitungan, 

dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
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3.5.      Definisi Operasional. 
 

Dalam  penelitian  ini  akan  di  jelaskan  mengenai  beberapa  kajian  yang 

berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Muhammad ali (2009:325) menunjukkan bahwa Prosedur adalah tata 

cara kerja atau cara menjalankan pekerjaan. 

2. Menurut    Supramono    dan    damayanti    (2010:35)    menunjukkan    bahwa 

pemotongan adalah suatu kegiatan dimana individu/badan mengambil sebagian 

dari hasil (upah, bonus, gaji) atas pekerjaan atau jasa individu yang lainnya. 

3. Menurut    Supramono    dan    damayanti    (2010:35)    menunjukkan    bahwa 

Perhitungan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil dari sesuatu yang 

akan di hitung atau untuk mengetahui suatu nilai. 

4. Menurut  Waluyo  (2008:24)  menunjukkan  bahwa  Pelaporan  adalah  suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk menyampaikan hal–hal yang 

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode 

tertentu. 

5. Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2) menyatakan bahwa Pajak adalah 

iuran  wajib  yang  dipungut  oleh pemerintah  dari  masyarakat  (Wajib  pajak) 

untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas 

jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. 

6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2008:135) menyatakan bahwa 

Penghasilan yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi 

dalam bentuk pemasukan atau penambahan kemampuan ekonomis atas barang 

atau jasa.
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7. Menurut Markus (2005:156) menyatakan bahwa Pajak penghasilan (PPh) pasal 

 
21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. 

8. Menurut Arifin (2008:12) menyatakan bahwa gaji adalah suatu bentuk balas 

jasa  ataupun  penghargaan  yang  diberikan  secara  teratur  kepada  seorang 

pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. 

9.  Menurut   Arifin   (2008:15)   menyatakan   bahwa   karyawan   tetap   adalah 

seseorang yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu 

secara  teratur,  termasuk   anggota  dewan   komisaris   dan   anggota  dewan 

pengawas yang secara teratur, terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan 

secara langsung, serta pegawai yang bekerja tidak berdasarkan kontrak untuk 

suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh 

( full time) dalam pekerjaan tersebut. 

10.  PT. Harsi Pangan Utama adalah suatu perusahaan dagang yang bergerak di 

bidang distributor daging olahan (Meat processing) di Surabaya.
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3.6.   Teknik Analisis Data 
 

Teknik Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Case study (Studi 

kasus) yaitu dimana peneliti menganalisa  suatu fenomena dan konteks  dari suatu 

kasus yang masih kurang jelas khususnya   mengenai pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama di surabaya. 

Langkah–langkah  untuk  menganalisa  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti 

untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dan informasi berupa data penghasilan karyawan, daftar 

kehadiran karyawan, data tunjangan atau insentif   yang diberikan oleh 

perusahaan, kebijakan perusahaan  dalam pemberian gaji karyawan, serta data 

susunan keluarga karyawan. 

2. Melihat daftar status karyawan. 

 
3. Merumuskan perhitungan (PPh) Pasal 21. 

 
4. Menganalisa  data  yang  telah  terkumpul  dan  mengolah  data  menjadi  suatu 

kesimpulan akan permasalahn yang terjadi khususnya mengenai pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. 

5. Analisa kualitatif terhadap prosedur pemotongan, perhitungan dan pelporan 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama di Surabaya.
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BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN 

 
 
 
 

4.1.     Gambaran Umum Objek Penelitian 

 
4.1.1   Profil Perusahaan 

 
1.      Nama Perusahaan                      :   PT. Harsi Pangan Utama 

 
2.      Alamat Perusahaan                   :JL. Klampis Jaya No. 33 Q 

 
3.      Telepon                                     :  +62315998691 

 
4.      Fax                                            :  +62315998693 

 
5.      Direktur                                     :  Kho Singgih Jatmiko 

 
6.      NPWP                                       :  03. 071. 343. 2- 606. 000 

 

 
 
 

4.1.2   Sejarah Perusahaan 
 

 
PT. Harsi Pangan Utama merupakan salah satu perusahaan dagang yang 

bergerak pada kegiatan distributor meat in processing (Produk daging olahan), 

perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Aroma Duta Rasa 

Prima  yang  berpusat  di  Jl.  By  pass  ngurah  rai  555x  pesanngaran  Denpasar 

Bali.PT. Harsi Pangan Utama berdiri sejak tanggal 15 januari 2001 dan pemilihan 

lokasi oprasional di pilih dengan mempertirmbangkan letak strategis dalam aktifitas 

penjualan, pengiriman dan pengambilan barang dagangan, hal tersebut bertujuan 

untuk meminimalisasi biaya dan efisiensi waktu. 

Sehingga tepat pada tanggal 25 Januari 2001 PT. Harsi Pangan Utama Resmi 

berdiri dan berlokasi di Jl. Klampis jaya no. 33Q Surabaya. Pada awal aktifitas   

perusahaan, produk yang di jual oleh PT. Harsi pangan utama masih
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berkapasitas  kecil  yaitu  hanya  sekitar  10  kwintal  per  bulannya,  jenis  daging 

olahan yang di jual pada PT. Harsi Pangan Utama yaitu daging olahan maupun 

non olahan yang berasal dari tiga jenis daging hewani yaitu daging sapi, daging 

ayam dan daging babi yang masing-masing telah memiliki kemasan dan ukuran 

yang bervariasi. 

Dengan di dukung sebanyak 4 sales dalam aktifitas penjualan, berlahan– 

lahan PT. Harsi Pangan Utama mulai di kenal beberapa custumer baik dari  Hotel, 

Supermarket, Cafe,Toko roti, Restaurant, dan Ritel (eceran). Hanya dalam waktu 

satu tahun, perusahaan mampu mendapatkan omset atau pendapatan diatas target 

penjualan yang telah direncanakan sebelumnya. Sampai saat ini perusahaan 

semakin berkembang dengan adanya produk baru yang di tawarkan oleh PT. Harsi 

Pangan Utama mulai awal tahun 2010 yaitu ikan salmon, cumi, udang, dan ikan 

marlin. 

Dalamproses penjualannya, PT. Harsi Pangan Utama memiliki beberapa 

karyawan  yang mendukung segala aktifitas operasional perusahaan mulai dari 

Pembelian, Penjualan (Marketing), Pengiriman, Administrasi, Maintenance dan 

keuangan(Accounting).  PT  Harsi  Pangan  Utama  memiliki  beberapa  karyawan 

tetap maupun karyawan tidak tetap, jumlah karyawan tetap pada perusahaan ini 

sebanyak 8 orang  sedangkan 18 orang lainnya merupakan karyawan tidak tetap 

yang meliputi bagian pengiriman, pemeliharaan, kebersihan dan asisten bagian 

gudang. 

Dalam proses pengiriman barang PT. Harsi Pangan Utama menggunakan 

dua jenis kendaraan yaitu mobil yang di lengkapi dengan pendingin dan motor 

roda dua yang di lengkapi dengan cool bookhal ini dilakukan agar barang kiriman
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tidak mudah leleh dalam perjalanan dan menjaga kebersihan barang sampai pada 

tempat tujuan. Barang yang tersedia pada PT. Harsi Panagan Utama seluruhnya 

adalah daging (sapi, ayam, babi) dan proses penyimpanan pun sangat diperhatikan 

mulai dari penaruhan barang, sehu udara yang dingin hal ini bertujuan untuk 

menjaga kualitas daging agar tetap bagus dan tidak busuk sebelum kadaluarsa 

serta kebersihan tempat penyimpanan barang sangat diperhatikan demi kualitas 

daging agar selalu terjaga. Segala aktifitas perusahaan sangat di perhatikan demi 

mewujudkan suasana kerja yang baik dan disiplin sehingga seluruh karyawan 

pada PT. Harsi Pangan Utama dapat menjadi suatu penunjang kemajuan perusahaan. 

 

 
 

4.1.3   Lokasi Perusahaan 
 

 
PT  Harsi  Pangan  Utamaberlokasi  di  Jalan  klampis  jaya  No.  33  Q 

Surabaya. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan dan tujuan efisiensi dan 

efektifitas waktu, tenaga dan biaya sehingga hal tersebut sangat diperhitungkan 

demi kelancaran aktifitas dan kinerja karyawan yang meliputi penjualan, 

pengiriman, dan pengambilan barang dari supliar. Pemilihan lokasi PT. Harsi 

Pangan Utama antara lain bertujuan sebagai berikut: 

1.   Kemudahan   untuk   memasarkan,   penjualan   dan   pengiriman   produk 

khususnya supermarket dan hotel di seluruh wilayah surabaya. 

2.   Mudah dijangkau oleh masyarakat yang dekat dengan lokasi PT. Harsi 

 
Pangan Utama yang ingin membeli secara ritel atau eceran. 

 
3.   Efisiensi waktu, biaya dan tenaga.
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4.1.4   Struktur Organisasi Perusahaan 
 

 
Gambar 4.1 

 
Struktur Organisasi PT. Harsi Pangan utama 

 
 
 

 
Direktur 

 
 

Divisi 

Pemasaran 

Divisi 

Distribusi 

Divisi 

Pembelian 
Divisi Keuangan     

Divisi Gudang 
dan Akuntansi

 

 

Sumber: Data internal perusahaan 
 
 
 
 

1.    Direktur 
 

 
Direktur memiliki beberapa tugas antara lain sebagai berikut: 

 

 
a. Direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan memiliki jabatan tertinggi 

yang   memiliki kekuasaan penuh terhadap perusahaan serta mengambil 

segala keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup 

perusahaan.Memimpin   dan menyelenggarakan seluruh aktivitas usaha 

yang telah digariskan oleh pemegang saham dan menentukan arah 

kebijakan khusus dan kebijakan umum sesuai dengan anggaran dasar 

perusahaan melalui penetapan visi, misi dan strategi perusahaan. 

b. Menjamin terciptanya citra usaha yang baik agar kepentingan pemegang 

saham, karyawan, para pelanggan dan masyarakat umumnya dapat 

terpenuhi. 

c. Memimpin,   mengarahkan,   mengendalikan   dan   mengawasi   semua 

pelaksanaan kegiatan yang ada dalam perusahaan.
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2.    Divisi Pemasaran 
 

Bagian pemasaran adalah bagian yang menangani hal-hal atau kegiatan yang 

berhubungan  dengan  penjualan  produk  perusahaan,  termasuk  di  dalamnya 

kegiatan pencarian order, promosi, dan hal lainnya yang berhubungan  dengan 

kegiatan pemasaran.Untuk menganalisa usaha pemasaran perusahaan dalam 

hubungannya untuk mendukung rencana penjualan.Untuk mengevaluasi 

perencanaan penjualan dan usaha manajemen penjualan agar terdapat sebuah 

rencana yang masuk akal dalam mencapai sasaran penjualan 

 

 
 

3.    Divisi Distribusi 

 
Pada bagian distribusi memiliki beberapa tanggung jawab antara lain 

bertanggung jawab langsung pada pendistribusianfisik produk, terkirimnya barang 

tepat waktu, hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen akan pelayanan 

PT. Harsi Pangan Utama yang selalu memberikan pelayanan yang baik dan mampu 

memberikan produk yang berkualitas baik. Divisi distribusi juga bertanggung jawab 

akan kualitas dan kuantitas barang yang akan dikirim sehingga mampu 

meminimalisasi kesalahan pengiriman barang dan meminimalisasi adanya 

ketidakpercayaan konsumen akan pelayanan yang diberikan PT. Harsi Pangan 

Utama. 

 

 
 

4.    Divisi Pembelian 

 
Adapun tugas yang dikerjakan bagian pembelian antara lain memesan barang, 

memeriksa barang, memeriksa faktur pembelian dan melakukan retur 

(pengembalian)    barang    jika    ada    kerusakkan    ataupun    ketidakcocokan
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barang.Bagian dari pembelian tidak hanya sebatas bagaimana manajemen berhasil 

menerapkan suatu mekanisme pengadaan barang secara tepat waktu dan sesuai 

dengan target harga, namun lebih jauh lagi adalah bagaimana menetukan strategi 

kemitraan antar perusahaan yang efektif. 

 

 
 

5.    Divisi Keuangan dan Akuntansi 

 
Divisi Keuangan mencakup kegiatan pencatatan dan akuntansi, pembayaran 

dan pengelolaan dokumen. Pencatatan keuangan dan akuntansi yaitu mencatat 

seluruh lalu lintas keuangan  yang terjadi  dalam perusahaan,  baik masuk atau 

keluar sampai dalam pelaporan keuangan yang berupa Laporan Laba atau Rugi 

dan Neraca. Laporan keuangan tersebut berguna dalam menganalisis perkembangan 

dan kondisi perusahaan. Pembayaran meliputi pembayaran atas pembelian  barang-

barang  dan  pembayaran  gaji  karyawan  PT.  Harsi  Pangan Utama.  Sedangkan  

pengelolaan  dokumen  yaitu  terutama  dokumen-dokumen pembelian dan 

penjualan yang akan berguna dalam pemeriksaan atau pengecekan kembali baik 

oleh pihak intern atau ekstern. Serta bertanggung jawab untuk melakukan   

pemotongan   pajak   penghasilan   dan   memberikan   laporan   atas terjadinya 

pemotongan gaji untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Sehingga 

setiap masa pajak, bagian keuangan akan membuat laporan pemotongan pajak 

penghasilan kepada setiap karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama dan setelah 

bagian keuangan memotong gaji atas karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama 

selanjutnya bagian ini akan melaksanakan prosedur perpajakan atas penghasilan 

(PPh) pasal 21 yaitu menghitung jumlah pajak yang terutang dan
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melaporkannya ke KPP yang telah di tetapkan yaitu KPP cabang Jl. Raya Gubeng 

 
No 24. 

 

 
 
 

6.    Divisi Gudang 
 

 
Bagian ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang persediaan dan 

menyiapkan barang penjualan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari bagian 

penjualan dan akan menyiapkan barang yang tertera pada kartu pembelian yang 

telah di tulis oleh bagian penjualan, bagian ini bertanggung jawab penuh akan 

kualitas dan kuantitas barang yang ada pada gudang sebagai info keluar masuknya 

barang  agar  tidak  terjadinya  kesalahan  dalam  stok  harian  barang  persediaan. 

Untuk penyimpanan barang keluar barang bagian gudang menerapkan sistem FIFO, 

hal tersebut dimaksudkan untuk pengendalian persediaan yaitu kerusakan barang, 

masa kadaluarsa barang dan berkurangnya kebersihan barang yang disimpan karena 

produk atau barang yang dijual pada PT. Harsi Pangan Utama merupakan produk 

makanan daging mentah yang harus tetap segar dan berkualitas bagus untuk 

kesehatan konsumen. Divisi gudang jaga bertanggung jawab untuk memberikan 

informasi untuk produk yang telah habis dan adanya barang rusak hal tersebut akan 

di informasikan dengan bagian pembelian untuk diretur ke supliar. 

 

 
 

4.1.5     Visi dan Misi Perusahaan 
 

 
a.    Visi Perusahaan 

 

 
Menjadi satu-satunya perusahaan distribusi yang memberikan pelayanan yang 

ramah dan berkualitas kepada konsumen, serta mampu menjadi satu-satunya
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perusahaan dagang yang memberikan produk yang hiegenis dan berkualitas 

baik. 

 

b.    Misi Perusahaan 
 

 
1. Untuk  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  tinggi,  inovatif,  dan 

terjangkau serta produk mampu diterima oleh konsumen. 

2. Untuk   memberikan   kontribusi   pada   peningkatan   kualitas   hidup 

masyarakat atau konsumen dalam menkonsumsi produk pada PT. Harsi 

Pangan Utama. 

3. Memberikan  produk  yang  ramah  lingkungan  serta  tidak  mengganggu 

kesehatan konsumen. 

4. Berusaha  memberikan  pelayanan  tepat  waktu  dalam  mendistribusikan 

barang kepada konsumen. 

 

 
4.2      Deskripsi Hasil Penelitian 

 
Data penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah data penghasilan 

karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama yang nantinya akan menjadi objek pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. Sesuai dengan metodologi penelitian pada bab tiga 

disini penulis menjelaskan tahap-tahap dalam mengumpulkan data untuk 

pembahasan rumusan masalah yang telah diambil sehingga peneliti mampu 

memecahkan masalah yang di teliti agar dapat memberikan solusi atas masalah yang 

diteliti terhadap objek penelitian yang diambil. Tidak hanya mengumpulkan data 

saja melainkan pada pembahasan dan pengolahan data, penulis harus mampu 

melihat aktifitas dilapangan atau kegiatan nyata dalam perusahaan khususnya atas 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 apakah
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perusahaan telah menerapkan mekanisme pemotongan, perhitungan dan pelaporan 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan peraturan undang-undang 

perpajakan yang berlaku apakah telah maximal atau belum. Dalam penerapan 

mekanisme tersebut disini peneliti mengumpulkan bukti-bukti nyata tentang 

aktifitas perusahaan yaitu PT. Harsi Pangan Utama dalam melaksanakan aktifitas 

atas pemotongan, Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

atas penghasilan karyawan tetap. 

Untuk data-data perusahaan yang dikumpulkan yaitu data primer dan 

skunder yang mana data tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui aktifitas 

perusahaan dalam menerapkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebagaimana 

bahwa PT. Harsi Pangan Utama menjadi wajib pungut atas pajak penghasilan 

karyawannya, sehingga setiap periode penggajian perusahaan akan memotong gaji 

karyawan untuk pajak penghasilan yang terutang atas pendapatan karyawan tetap 

sesuai dengan pendapatan masing-masing karyawan. Setelah proses pemotongan 

pendapatan telah dilakukan, perusahaan melakukan perhitungan atas pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang, setelah bagian akuntansi melakukan 

perhitungan baik untuk laporan keuangan perusahaan atas beban pajak peghasilan 

maka bagian akuntansi akan mencatat berapa jumlah gaji dan potongan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 yang telah dibebankan kepada masing-masing karyawan 

tetap PT. Harsi Pangan Utama. 

Untuk biaya pajak  yang telah  dipotong maka hal tersebut akan diakui 

sebagai hutang pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Setelah beban pajak telah 

dibukukan maka perusahaan wajib melaporkan atas pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan sesuai dengan periode tertentu, pada saat pelaporan pajak penghasilan
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perusahaan tidak hanya melaporkan jumlah pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan melainkan perusahaan harus melampirkan beberapa lampiran dan 

formulir-formulir yang telah ditentukan oleh kantor pelayanan pajak, hal ini 

dilakukan  untuk  menghindari  adanya  keterlambatan  dan  kesalahan  pelaporan 

pajak khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

Setiap lampiran yang telah disediakan pada kantor pajak baik yang melalui 

online  maupun  manual  seluruhnya  merupakan  alat  pengendalian  kantor  pajak 

untuk seluruh wajib pajak agar mampu melaporkan pajak badan maupun pribadi 

tepat waktu serta mampu sebagai alat sosialisasi terhadap masyarakat yang masih 

belum melaporkan pajak penghasilannya maupun kepada masyarakat yang masih 

belum mengerti akan pajak penghasilan khususnya instansi-instansi ataupun orang 

pribadi yang telah memiliki dan mendirikan usaha sendiri. 

Pembahasan  berikutnya  penulis  akan  menjelaskan  mekanisme 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada 

PT. Harsi Pangan Utama, untuk memudahkan pembahasan dan pengolahan data 

dalam prosedur pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama  maka hal pertama yang dilakukan peneliti 

yaitu mengumpulkan data atas nama karyawan, gaji karyawan, tunjangan kesehatan 

serta tunjangan uang makan beserta data adanya potongan-potongan sesuai dengan 

kebijakan perusahaan.
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4.3      Pembahasan dan Analisa data 
 

Dalam Bab ini penulis akan membahas hasil penelitian mengenai prosedur 

dan mekanisme pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama yang nantinya akan menjawab rumusan 

masalah pada penulisan yang akan di teliti. Pembahasan pertama akan dijelaskan 

mengenai mekanisme pemotongan gaji karyawan tetap pada PT. Harsi Pangan 

Utama yang dipotong untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21.Pada bagian ini 

peneliti akan mengolah data yang diteliti untuk mencari solusi dan membuktikan 

suatu objek yang diteliti apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah atau 

undang-undang perpajakan yang berlaku atau masih belum sepenuhnya optimal 

dalam  segi  pelakanaannya.  Data  pertama  yang  diambil  yaitu  daftar  nama 

karyawan PT. Harsi Panagan Utama yaitu sebagai berikut: 

 

 
 

4.3.1     Daftar Nama Karyawan Tetap PT. Harsi Pangan Utama 

 
Tabel 4.1 

 
Daftar Nama Karyawan Tetap 

 
 

No 
 

Nama Karyawan 
 

Jabatan 
 

Masa Kerja 
 

Keterangan 
 

1 
 

Adi Wiyono 
 

Divisi Gudang 
 

3 tahun 
 

TK 
 

2 
 

Agustin Rosalina 
 

Accounting 
 

3 tahun 
 

TK 
 

3 
 

Anang Susanto 
 

Divisi Pembelian 
 

4 tahun 
 

K (1) 
 

4 
 

Nardi 
 

Divisi Pemasaran 
 

3 tahun 
 

K (3) 

5 Meliana Wenny Staf administrasi 2 tahun TK 
 

6 
 

Singgih Jatmiko 
 

Direktur 
 

7 tahun 
 

K (2) 
 

7 
 

Riono 
 

Divisi Distribusi 
 

2 tahun 
 

TK 
 

8 
 

Indra Seta 
 

Divisi Pemasaran 
 

4 tahun 
 

K 

Sumber: Data diolah penulis
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4.3.2 Daftar NPWP Karyawan Tetap PT. Harsi Pangan Utama 
 

Tabel 4.2 

 
Daftar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Karyawan Tetap 

 

 
No Nama Pegawai Jabatan NPWP Alamat 

 

 

1 

 

 

Adi Wiyono 

 

 

Divisi gudang 

 

 

- 

Jl. Tidar 1 No. 

12B 

 
2 

Agustin  
Divisi keuangan 

 
06.426.831.5-021.000 

Jl. Permata alam 
permai No. 11 Rosalina 

 
3 

 
Anang Susanto 

Divisi  
06.331.432.8-017.000 

Jl. Tenggilis 
pembelian Mejoyo No.15 

 
4 

 
Indra Seta 

Divisi  
06.647.503.2-017.000 

Jl. Simo Gunung 
Barat No.17 pemasaran 

 
5 

Singgih  
Direktur 

 
05.323.546.1-016.000 

San Antonio No. 
13 Jatmiko 

Sumber: Data internal perusahaan 
 

 
Dari data diatas maka dasar akan pengenaan pajak penghasilan yang 

nantinya akan dipotong oleh perusahaan dapat   diketahui dengan melihat status 

dari masing-masing karyawan. Hal ini berfungsi sebagai indentitas pada 

perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang nantinya akan dibahas setelah 

seluruh data-data perusahaan di kumpulkan. Pada PT. Harsi Pangan utama memiliki 

sistem penggajian perbulan atau gaji bulanan, data atas gaji karyawn PT. Harsi 

Pangan Utma adalah sebagai berikut:
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4.3.3   Daftar Gaji Karyawan Tetap Tahun 2010 
 
 
 
 

Tabel 4.3 

 
Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Harsi Pangan Utama Tahun 2010 

 
 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

Nama Karyawan 

 

 
 
 

Jabatan 

 

 
 

Gaji Pokok 
per bulan 
(Rp) (1) 

 

 
 
 

Tunjangan Per 

bulan (Rp) (2) 

 

 
 

Gaji Bruto per 

bulan (Rp) (1) 

+ (2) 

 
1 

Adi Wiyono 
 

Divisi Gudang 
 

2.000.000 
 

700.000 
 

2.700.000 

 
2 

Agustin 
Rosalina 

Divisi 
Keuangan 

 
2.500.000 

 
700.000 

 
3.200.000 

 
3 

 
Anang Susanto 

Divisi 
Pembelian 

 
3.200.000 

 
1.000.000 

 
4.200.000 

 
4 

 
Sunardi 

Divisi 
Pemasaran 

 
3.000.000 

 
700.000 

 
3.700.000 

 
5 

 
Meliana Wenny 

Divisi 
Akuntansi 

 
1.800.000 

 
500.000 

 
2.300.000 

 
6 

 

Singgih Jatmiko 
 

Direktur 
 

15.000.000 
 

1.500.000 
 

16.500.000 

 
7 

 
Riono 

Divisi 
Distribusi 

 
1.500.000 

 
500.000 

 
2.000.000 

 
8 

 
Indra Seta 

Distribusi 
Pemasaran 

 
3.000.000 

 
1.000.000 

 
4.000.000 

Total 32.000.000 6.600.000 38.600.000 

Sumber: Data Internal Perusahaan. 

 
Berdasarkan keterangan tabel di atas maka kita dapat mengetahui berapa 

jumlah gaji dan jumlah tunjangan makan serta tunjangan kesehatan yang didapatkan 

oleh masing-masing karyawan tetap pada PT. Harsi Pangan Utama, setiap karyawan 

memiliki tunjangan sesuai dengan jabatannya. Pada tahun 2010 jumlah gaji bruto   

karyawan tetap sejumlah Rp 38.600.000,- Sedangkan untuk uang makan  

perusahaan memiliki kebijakan tertentu yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi karyawan yang telah bekerja selama 1-2 tahun mendapatkan tunjangan 

uang makan Rp 300.000,- per bulan.
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2. Bagi karyawan  yang telah bekerja lebih dari 2  tahun  tahun mendapatkan 

tunjangan uang makan Rp500.000,- per bulan. 

3. Bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari 3 tahun mendapatkan tunjangan 

uang makan Rp 800.000,- per bulan. 

4. Bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun mendapatkan tunjangan 

uang makan Rp 1000.000,- per bulan. 

Untuk tunjangan kesehatan perusahaan memberikan kepada setiap karyawan 

sebesar Rp 200.000,- per bulan. tunjangan ini diberikan hanya pada karyawan  tetap  

saja  kecuali  tunjangan  kesehatan  untuk  direktur  yaitu  Rp 

500.000,- per bulan. hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan 

dan tanggung jawab karyawan untuk bekerja lebih baik lagi, sehinnga perusahaan 

menjamin kesehatan setiap karyawannya. Untuk kebijakan perusahaan atas uang 

makan  akan  dikenakan  potongan  uang  makan  sebanyak  Rp  50.000,-  hal  ini 

berlaku pada karyawan yang tidak bekerja selama 1 hari atau lebih tanpa keterangan 

tertentu maka uang makan akan dipotong sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Untuk data karyawan yang  dipotong uang makan selama tahun 2010 adalah Riono 

pada divisi distribusi dan Sunardi pada divisi pemasaran. data yang diperoleh adalah 

sebagai berikut:
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Tabel 4.4 

 
Potongan uang makan Sunardi tahun 2010 

 
 

 
No 

 

 
Bulan 

 

 

Hari 

bekerja 

 

Potongan 

uang makan 

per bulan 

(Rp) 

 

Tunjangan 

uang makan 

(Rp) per 

bulan 

 
 

Jumlah Netto 

uang makan 

(Rp) 

1 Januari 31 - 500.000 500.000 

2 Februari 28 - 500.000 500.000 

3 Maret 29 100.000 500.000 400.000 

4 April 30 - 500.000 500.000 

5 Mei 31 - 500.000 500.000 

6 Juni 26 200.000 500.000 300.000 

7 Juli 30 50.000 500.000 450.000 

8 Agustus 31 - 500.000 500.000 

9 September 30 - 500.000 500.000 

10 Oktober 31 - 500.000 500.000 

11 November 30 100.000 500.000 400.000 

12 
 

Desember 
 

31 
 

- 
 

500.000 
 

500.000 

Total 450.000 6.000.000 5.550.000 
Sumber: Data diolah penulis 

 

 
 
 

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa karyawan atas nama Sunardi dengan 

jabatan divisi Pemasaran tidak hadir tanpa keterangan sebanyak sembilan hari 

sepanjang tahun 2010, sehingga total potongan atas uang makan Rp 450.000,- dan 

total tunjangan uang makan netto yang diperoleh Sunardi pada tahun 2010 adalah 

Rp 5.550000,-
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Tabel 4.5 

 
Potongan uang makan Riyono tahun 2010 

 
 

 
No 

 

 
Bulan 

 

 

Hari 
bekerja 

 

Potongan 

uang makan 

per bulan 

(Rp) 

 

Tunjangan 

uang makan 

(Rp) per 

bulan 

 
 

Jumlah Netto 

uang makan 

(Rp) 

1 Januari 31 - 300.000 300.000 

2 Februari 25 150.000 300.000 150.000 

3 Maret 30 50.000 300.000 250.000 

4 April 30 - 300.000 300.000 

5 Mei 31 - 300.000 300.000 

6 Juni 29 50.000 300.000 250.000 

7 Juli 31 - 300.000 300.000 

8 Agustus 31 - 300.000 300.000 

9 September 29 50.000 300.000 250.000 

10 Oktober 31 - 300.000 300.000 

11 November 30 - 300.000 300.000 

12 Desember 31 - 300.000 300.000 

Total 300.000 3.600.000 3.300.000 
Sumber: Data diolah penulis 

 
 
 
 

Dari  tabel  di  atas  maka  diketahui  bahwa karyawan  atas  nama Riyono 

dengan jabatan divisi distribusi tidak hadir tanpa keterangan sebanyak lima hari 

sepanjang tahun 2010, sehingga total potongan atas uang makan sebanyak Rp. 

300.000,- dan total tunjangan uang makan neto yang diperoleh pada tahun 2010 

adalah Rp 3.300.000,- Untuk tahun 2011 perusahaan telah memberikan kebijakan 

baru  untuk  meminimalisasi  ketidakhadiran  karyawannya  yaitu  ijin  hanya  di 

berikan pada karyawan yang memiliki keperluan yang sangat mendesak dan sakit 

serta ketidak hadiran karyawan diharuskan mencantumkan keterangan yang dapat 

diterima oleh perusahaan maka untuk tahun 2011 tidak ada potongan tunjangan uang  

makan  pada  karyawan  PT.  Harsi  Pangan  Utama  dikarenakan  adanya
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peraturan  yang  sangat  ketat  dari  perusahaan  dalam  hal  kehadiran  karyawan, 

sehingga pada tahun 2011 tidak ada karyawan yang tidak hadir tanpa keterangan. 

Apabila  terdapat  karyawan  yang  masih  tidak  masuk  tanpa  keterangan, 

maka perusahaan akan mengeluarkan SP atau surat peringatan kepada seluruh 

karyawan PT. Harsi Pangan Utama hal ini dilakukan untuk kedisiplinan seluruh 

karyawan perusahaan demi menjaga komitmen untuk selalu memberikan pelayana 

yang baik buat konsumen maupun perusahaan, karna kedisiplinan merupakan hal 

yang sangat penting ditanamkan pada setiap karyawan PT. Harsi pangan utama 

untuk tetap menjaga nama baik perusahaan akan kualitas karyawannya, apabila 

kedisiplinan telah terwujud maka    perusahaan akan memberikan suatu penghargaan 

bagi setiap karyawan yang mampu memberikan suatu contoh bekerja yang baik. 

 

 

4.3.4 Daftar Gaji Karyawan Tetap Tahun 2011 
 

 

Tabel 4.6 
 

Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Harsi Pangan Utama tahun 2011 
 

 
 

 

No 

 

 

Nama Karyawan 

 

 

Jabatan 

 

Gaji Pokok 

per bulan 

(Rp) (1) 

 

Tunjangan 

per bulan 

(Rp) (2) 

Total Gaji 
Bruto per 

bulan (Rp) = 

(1) + (2) 
 

1 
 

Adi Wiyono 
Divisi 
Gudang 

 

2.500.000 
 

700.000 
 

3.200.000 

 

2 
 

Anang Susanto 
Divisi 
Pmbelian 

 

3.400.000 
 

1.000.000 
 

4.400.000 

 

3 
 

Agustin Rosalina 
Divisi 
Keuangan 

 

2.800.000 
 

700.000 
 

3.500.000 

 

4 
 

Indra Seta 
Divisi 
Pemasaran 

 

3.500.000 
 

1.200.000 
 

4.700.000 

 

5 
 

Singgih Jatmiko 
 

Direktur 
 

20.000.000 
 

1.500.000 
 

21.500.000 

 

Total 32.200.000 5.100.000 37.300.000 

Sumber: Data diolah penulis
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Berdasarkan keterangan tabel di atas maka kita dapat mengetahui berapa 

jumlah gaji dan jumlah tunjangan uang makan serta tunjangan kesehatan yang 

didapatkan oleh masing-masing karyawan pada PT. Harsi Pangan Utama, untuk 

tahun 2011,  jumlah gaji bruto  karyawan tetap sejumlah Rp 37.300.000,-. Jumlah 

uang makan karyawan pada tahun 2011 memiliki kenaikan sesuai dengan masa 

bekerja masing-masing karyawan. pada tabel 4.6 dapat di ketahui setiap gaji 

karyawan  tetap  pada  PT.  Harsi  pangan  utama  mengalami  kenaikan  yang 

signifikan, serta tidak terdapatnya potongan uang makan pada tahun 2011. 

 

 
 

4.3.5   Mekanisme  Pemotongan  Gaji  Karyawan  Tetap  PT.  Harsi  Pangan 

 
Utama. 

 
Penggajian yang diberikan PT. Harsi Pangan Utama kepada seluruh 

karyawannya dilakukan  pada akhir  bulan  atau  tepat  pada tanggal  satu,  setiap 

proses pembayaran gaji, accounting memberikan gaji sesuai dengan jumlah yang 

telah tertera di buku keterangan gaji yang telah ditetapkan oleh direktur. Dalam 

hal ini bagian accounting memiliki tugas untuk menghitung jumlah gaji yang 

harus dibayarkan kepada karyawan dan memotong gaji karyawan atas pajak 

penghasilan  (PPh) pasal  21.  Sebelum  accounting  melakukan  pembayaran  gaji 

serta  belum  menerima  tandatangan  karyawan  untuk  keterangan  terima  gaji, 

terlebih dahulu accounting memberikan bukti pemotongan atas pembayaran pajak 

penghasilan yang telah dibebankan kepada karyawan yang telah memiliki gaji di 

atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), selain itu accounting juga memberikan 

bukti perhitungan pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan yaitu PT. Harsi  

Pangan  Utama,  hal  ini  bertujuan  untuk  meminimalisasi  adanya  ketidak
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percayaan karyawan akan adanya potongan gaji untuk pembayaran pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 serta memberikan pendidikan akan mekanisme 

perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk  karyawan PT. Harsi Pangan 

Utama khususnya untuk karyawan tetap. Sebelum menentukan berapa besarnya 

pajak yang terutang, maka terlebih dahulu pemotong pajak yaitu PT. Harsi Pangan 

Utama harus mengetahui subjek pajak yang dituju, yang dimaksud wajib pajak 

disini adalah karyawan PT. Harsi Pangan Utama Surabaya yang berstatus pegawai 

tetap. Seperti yang tertera pada gambar dibawah ini, bahwa PT. Harsi Pangan Utama  

melakukan  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  penghasilan (PPh) 

pasal 21. Pemotongan (PPh) pasal 21 dilakukan terhadap pegawai tetap PT. Harsi 

Pangan Utama di Surabaya, setelah mengetahui berapa besarnya pajak yang 

terhutang maka PT. Harsi Pangan Utama melakukan penyetoran ke bank yang 

telah di tunjuk oleh pemerintah dimana hal ini yaitu departemen keuangan.
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Gambar 4.2 

 

 
Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan (PPh) pasal 21 

 
 
 

 
SPT & SSP 

Pelaporan         
PT. Harsi           

Penyetoran 

Pangan Utama 

 

 

Menggunakan SSP

 

 
 

KPP atau KP4 Pegawai Tetap                                  Bank atau Kantor Pos

 

 
 
 

Gaji dan Tunjangan 
 
 

 
Dikurangi biaya jabatan 5% 

 
 
 

 

Penghasilan Netto 
 
 
 

Dikurangi PTKP 
PTKP lebih besar dari 

penghasilannetto

 
 
 

Penghasilan Kena Pajak PKP Nihil

 
 
 
 

PPH yang terutang 
 
 
 
 

Tarif pasal 21 UU PPh 
 
 
 
 

Sumber: Data diolah penulis
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4.3.6   Mekanisme Perhitungan (PPh) pasal 21 Karyawan Tetap PT. Harsi 

 
Pangan Utama. 

 
Mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan 

tetap pada PT. Harsi Pangan Utama dilakukan oleh bagian accounting yang nantinya 

akan berfungsi sebagai laporan atas biaya pajak penghasilan (PPh) pasal 

21 dan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

terutang akan dicatat sesuai dengan periode tertentu. Berikut adalah proses atas 

mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap 

pada PT. Harsi Pangan Utama adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan tetap PT. Harsi 

Pangan  Utama  diperoleh  dengan  menggunakan  daftar  gaji  karyawan  yang 

berisi rincian masing-masing karyawan meliputi gaji pokok, tunjangan uang 

makan  dan tunjangan kesehatan yang diperoleh karyawan. 

2. PT.  Harsi  Pangan  Utama  mengelompokkan  para  karyawannya  berdasarkan 

statusnya yaitu sudah kawin, belum kawin atau tidak kawin dan juga sudah punya 

anak, tanggungan (sedarah dan semenda) atau belum punya anak untuk 

membantu proses penetapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

3. Pembayaran  pajak  penghasilan  dilakukan  setiap  bulan  dengan  memotong 

penghasilan  para  karyawan,  dalam  hal  ini  yang  bertugas   yaitu  bagian 

keuangan. 

4. PT. Harsi Pangan Utama melakukan pembayaran pajak dengan cara bulanan atau 

menggunakan SPT Masa, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 tahun 

takwim tertentu. PT. Harsi Pangan Utama melakukan pembayaran pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 dengan cara transfer ke bank BNI yang nantinya
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akan masuk pada kas negara cabang yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) sesuai dengan tempat usaha didirikan, cabang pembayaran  transfer  

untuk  PT.  Harsi  Pangan  utama  yaitu  bank  BNI  Jl. Klampis Jaya no. 12 B. 

5. PT. Harsi Pangan Utama dalam menentukan pajak penghasilan menggunakan 

pembukuan dan hal ini ditandai dengan penggunaan laporan keuangan 

perusahaan dan daftar gaji karyawan tetap perusahaan serta tunjangan- tunjangan 

yang diberikan. 

6. Tarif biaya jabatan yaitu 5% dari gaji bruto karyawan tetap, dan maksimum 

 
Rp. 500.000,- per bulan serta Rp 6.000.000,- pertahun. 

 
Berikut ini adalah perhitungan atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terutang 

pada karyawan PT. Harsi Pangan Utama Surabaya tahun 2010 dan tahun 2011. 

a. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 periode Januari 2010 pada 

penghasilan karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama. 

1. Perhitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Indra seta (Divisi Pemasaran) 

 
untuk bulan januari 2010 adalah: 

 

Gaji sebulan 
 

3.000.000 

Tunjangan Uang makan  200.000 

Tunjangan Kesehatan  800.000 
 

JumlahPenghasilan Bruto 
 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 4.000.000) 

 
 
 

 
200.000 

 

4.000.000 

Jumlah Pengurangan  (200.000) 

Jumlah penghasilan Neto 
PTKP: 

  

3.800.000 

- Diri WP Sendiri 1.320.000 
 

- Status Kawin 

Jumlah PTKP Sebulan 

1.320.000 
 

 

(2.640.000) 
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Gaji sebulan 
 

 

15.000.000 

Tunjangan Uang makan  1.000.000 

Tunjangan Kesehatan  500.000 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 16.500.000) 

 
 

 
500.000 

16.500.000 

Jumlah Pengurangan  (500.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  16.000.000 

 

- Diri WP Sendiri 
 

1.320.000 
 

-Tanggungan 2 anak 2.640.000  

-Tanggungan istri 
Jumlah PTKP 

1.320.000  
          (5.820.000) 

Penghasilan Kena Pajak  10.720.000 
PPh Pasal 21 terutang  536.000 

 

 
 
 

Penghasilan Kena Pajak                                                                 1.160.000 

PPh Pasal 21 Terutang                                                                       58.000 
 

 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Indra seta pada 

periode bulan januari 2010 sebesar Rp 58.000,- 

2. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Singgih Jatmiko (Direktur) 

 
untuk bulan Januari 2010 adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTKP Sebulan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada Singgih Jatmiko 

untuk periodebulan januari 2010 sejumlah Rp536.000,-
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3. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Adi Wiyono (Divisi gudang). 

 

Gaji sebulan 
  

2.000.000 

Tunjangan Uang makan   500.000 

Tunjangan Kesehatan   200.000 

Penghasilan bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (2.700.000x5%) 

 
 

 
135.000 

 2.700.000 

Jumlah Pengurangan   (135.000) 

Penghasilan Neto Sebulan   2.565.000 

PTKP: 
 

- Diri WP Sendiri 

Jumlah PTKP 

1.320.000   

 
 

(1.320.000) 
 

Penghasilan Kena Pajak   1.245.000 
 

PPh Pasal 21 terutang 
  74.700 

 
 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Adi Wiyono, pada 

periode bulan januari 2010 adalah Rp 74.700,- 

 

4. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Agustin Rosalina (Divisi 

 
Keuangan). 

 

Gaji sebulan 
  

2.500.000 

Tunjangan Uang makan   500.000 

Tunjangan Kesehatan   200.000 

Penghasilan bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (2.700.000x5%) 

 
 

 
160.000 

 3.200.000 

Jumlah Pengurangan   (160.000) 

Penghasilan Neto Sebulan   3.040.000 

PTKP: 
 

- Diri WP Sendiri 

Jumlah PTKP 

1.320.000   
 
 

(1.320.000) 
 

Penghasilan Kena Pajak   1.720.000 
 

PPh Pasal 21 terutang 
  86.000 
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Gaji sebulan 
 

 

3.200.000 

Tunjangan Uang makan  800.000 

Tunjangan Kesehatan  200.000 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 16.500.000) 

 
 

 
210.000 

4.200.000 

Jumlah Pengurangan  (210.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  3.990.000 

 

- Diri WP Sendiri 
 

1.320.000 
 

-Tanggungan 1 anak 1.320.000  

-Tanggungan istri 
Jumlah PTKP 

1.320.000  
          (3.960.000) 

Penghasilan Kena Pajak  30.000 
PPh Pasal 21 terutang  1.500 

 
 
 
 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Agustin Rosalina, 

pada periode bulan januari 2010 adalah Rp 86.000,- 

b. Perhitungan   pajak   penghasilan   (PPh)   pasal   21   Anang   Susanto   (Divisi 

 
Pembelian) untuk bulan Januari 2010 adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTKP Sebulan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada Anang Susanto untuk 

periodebulan januari 2010 sejumlah Rp1.500,- 

2.  Perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  periode  Januari  2011  pada 

penghasilan karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama. 

a. Perhitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Indra seta (Divisi Pemasaran) 

 
untuk bulan januari 2011 adalah:
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Gaji sebulan 
 

 

20.000.000 

Tunjangan Uang makan  1.000.000 

Tunjangan Kesehatan  500.000 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 16.500.000) 

 
 

 
500.000 

21.500.000 

Jumlah Pengurangan  (500.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  21.000.000 

 

- Diri WP Sendiri 
 

1.320.000 
 

-Tanggungan 2 anak 2.640.000  

-Tanggungan istri 
Jumlah PTKP 

1.320.000  
          (5.280.000) 

Penghasilan Kena Pajak  15.720.000 
PPh Pasal 21 terutang  786.000 

 

 
 
 

Gaji sebulan 
 

3.500.000 

Tunjangan Uang makan  1.000.000 

Tunjangan Kesehatan  200.000 
 

JumlahPenghasilan Bruto 
 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 4.000.000) 

 
 
 

 
235.000 

 

4.700.000 

Jumlah Pengurangan  (235.000) 

Jumlah penghasilan Neto 
PTKP: 

  

4.465.000 

- Diri WP Sendiri 1.320.000 
 

- Status Kawin 

Jumlah PTKP Sebulan 

1.320.000 
 

 

(2.640.000) 

Penghasilan Kena Pajak  1.825.000 

PPh Pasal 21 Terutang  91.250 
 

 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Indra seta pada 

periode bulan januari 2011 sebesar Rp 91.250,- 

b. Perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  Singgih  Jatmiko  (Direktur) 

 
untuk bulan Januari 2011 adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTKP Sebulan:
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Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada Singgih Jatmiko 

untuk periodebulan januari 2011 sejumlah Rp786.000,- 

 

 
 

c.  Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Adi Wiyono (Divisi gudang). 

 

Gaji sebulan 
  

2.500.000 

Tunjangan Uang makan   500.000 

Tunjangan Kesehatan   200.000 

Penghasilan bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (2.700.000 x 5%) 

 
 

 
160.000 

 3.200.000 

Jumlah Pengurangan   (160.000) 

Penghasilan Neto Sebulan   3.040.000 

PTKP: 1.320.000   

 

- Diri WP Sendiri 

Jumlah PTKP 

   

 

(1.320.000) 
 

Penghasilan Kena Pajak   1.720.000 
 

PPh Pasal 21 terutang 
  103.200 

 
 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Adi Wiyono, pada 

periode bulan januari 2011 adalah Rp 103.200,- 

d.Perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  Agustin  Rosalina  (Divisi 

 
Keuangan). 

 

Gaji sebulan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
175.000 

 
2.800.000 

Tunjangan Uang makan  500.000 

Tunjangan Kesehatan  200.000 

Penghasilan bruto 

Pengurangan : 

 3.500.000 

1. Biaya Jabatan (2.700.000 x 5%) 

Jumlah Pengurangan 

  

 

(175.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  3.325.000 
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Gaji sebulan 
 

 

3.400.000 

Tunjangan Uang makan  800.000 

Tunjangan Kesehatan  200.000 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 16.500.000) 

 
 

 
220.000 

4.400.000 

Jumlah Pengurangan  (220.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  4.180.000 

 

- Diri WP Sendiri 
 

1.320.000 
 

-Tanggungan 1 anak 1.320.000  

-Tanggungan istri 
Jumlah PTKP 

1.320.000  
          (3.960.000) 

Penghasilan Kena Pajak  220.000 
PPh Pasal 21 terutang  11.000 

 

 
 

PTKP: 
 

- Diri WP Sendiri 

Jumlah PTKP 

Penghasilan Kena Pajak 

PPh Pasal 21 terutang 

 

1.320.000 
 
 

 
(1.320.000) 

2.005.000 

100.250

 
 
 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Agustin Rosalina, 

pada periode bulan januari 2011 adalah Rp 100.250,- 

b. Perhitungan   pajak   penghasilan   (PPh)   pasal   21   Anang   Susanto   (Divisi 

 
Pembelian) untuk bulan Januari 2011 adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTKP Sebulan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada Anang Susanto untuk 

periodebulan januari 2011 sejumlah Rp 11.000,-
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4.3.7   Mekanisme  Pelaporan  (PPh)  Pasal  21  Karyawan  Tetap  PT.  Harsi 

 
Pangan Utama. 

 
Berdasarkan sistem pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh 

PT. Harsi Pangan Utama yang di sebut dengan Whitholding System (pemotongan, 

perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilakukan oleh 

perusahaan atau badan) maka terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh wajib pajak dalam hal ini yaitu PT. Harsi Pangan Utama sebelum melaporkan 

pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  atas  karyawan  tetap  yang  terutang  oleh 

pemotong pajak yaitu PT. Harsi Pangan Utama maka syarat-syarat yang harus 

dipenuhi   antara lain adalah formulir surat pemberitahuan masa (SPM) untuk 

pemberitahuan pajak pada suatu masa pajak atau surat pemberitahuan pajak yang 

dilaporkan per-bulan, atau (SPT) surat pemberitahuan tahunan untuk suatu tahun 

pajak atau pajak tahunan yang nantinya akan berfungsi untuk melaporkan 

perhitungan  dan  atau  pembayaran  pajak  penghasilan  atas  karyawan  tetap  PT. 

Harsi Pangan Utama dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab dalam mengisi 

dan mengambil surat pemberitahuan masa atau tahunan adalah bagian keuangan 

atau accounting. 

Dan untuk pembayaran atau melunasi PPh adalah formulir surat setoran 

pajak (SSP) pada bank persepsi atau kantor pos. formulir (SSP) berfungsi sebagai 

surat yang oleh wajib pajak yaitu PT. Harsi Pangan Utama untuk melakukan 

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara dan (SSP) ini 

selanjutnya   berfungsi   sebagai   alat   bukti   atas   laporan   pembayaran   pajak 

penghasilan  (PPh)  pasal  21  atas  karyawan  tetap  PT.  Harsi  Pangan  Utama 

Surabaya.  Untuk  pengisian  (SSP)  dapat  dilihat  pada  lampiran  (25-28)  dalam
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(SSP) terdapat empat rangkap yang nantinya akan diserahkan saat PT. Harsi Pangan 

Utama telah membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada bank atau kantor  pos.  

serta  formulir  1721  A1  untuk  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21 tahunan serta 

formulir 1721-T untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21 masa. 

Isi dari formulir 1721 dapat dilihat pada lampiran (29-32)   yang mana 

keseluruhan dari isi formulir 1721 merupakan bukti      jumlah 

pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas 

pendapatan karyawan tetap, pelaporan  yang dilakukan oleh PT. Harsi Pangan 

Utama setiap tanggal 17 Februari apabila pelaporan dilakukan atas pajak 

penghasilan  (PPh)  pasal  21  yang  terutang  pada  periode  bulan  januari  tahun 

tertentu. 

 

Setelah formulir-formulir diatas tersebut terpenuhi dan diisi dengan benar 

PT. Harsi Pangan Utama harus   melapor ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan 

KP4 dengan membawa surat pemberitahuan (SPT) disertai surat setoran pajak. Batas 

waktu pelaporan dilakukan setiap tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. 

Apabila  Penyetoran atau pelaporan  pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan yang di hitung dari saat jatuh tempo 

pembayarannya  sampai  dengan  tanggal  pembayaran  dan  bagian  dari  bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di 

lakukan dengan cara menyampaikan SPT masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. SPT tahunan harus 

dilampirkan lembar kedua SSP (Surat Setor Pajak), lembar kedua bukti pemotong, 

dan juga daftar bukti pemotong.
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Berdasarkan pasal 3 ayat (2) undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa wajib pajak (WP) harus mengambil  

sendiri  formulir SPT  yang telah diatur  dalam  surat  kapala  kantor pelayanan 

pajak Surabaya S-26.SPT/WPJ.12/KP.0703/2009 yang mengatakan bahwa 

pengambilan dapat dilakukan secara individual atau kolektif di BNI cabang 

Surabaya atau KPP Pratama Surabaya (Jl. Raya Gubeng) dalam hal ini PT. Harsi 

Pangan Utama telah mengambil secara kolektif untuk pengisiannya serta 

pelaporannya tetap menjadi tanggung jawab penuh wajib pajak bagian keuangan 

PT. Harsi Pangan Utama. Disaat melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ke 

KPP bukti-bukti atau formulir-formulir yang telah ditentukan sesuai dengan form 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 maka pihak pelapor harus membawa 

formulirnya dengan lengkap dan benar apabila pelaporan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan KPP maka pelaporan (PPh) pasal 21 tidak 

dapat diproses, untuk menghindari adanya kekeliruan saat pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 maka bagian keuangan PT. Harsi Pangan Utama harus 

mengetahui dan memahami alur dari pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

Berikut ini adalah alur dari proses pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

adalah sebagai berikut: 

1.    Menerima Formulir SPT 

 
2.    Meminta formulir 1721 lalu difotocopy rangkap 4 

 
3.    Mengisi Formulir SPT (data diambil dari formulir 1721-A1) 

 
4.    Meminta  tandatangan  Direktur  PT.  Harsi  pangan  Utama  (Tn.  Singgih 

 
Jatmiko). 

 
5.    Melaporkan ke KPP  Surabaya (Jl. Raya Gubeng).
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6.    Menyampaikan SPT masa (PPh) pasal 21. 

 
7. Menerima Surat Bukti bahwa telah melaporkan PPh pasal 21 untuk tahun 

yang tertera. 

8.    Perusahaan melampirkan SSP atas nama PT. Harsi Pangan Utama. 

 
9.    Batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20. 

 
10.  Khusus bulan Desember, harus melampirkan Formolir 1721 (Daftar bukti 

pemungutan). 

 

Setelah  pelapor  melampirkan  semua  formulir-formulir  tersebut  maka 

bagian  keuangan  PT.  Harsi  Pangan  Utama  menyerahkan  Berkas-berkas  yang 

harus di serahkan kepada petugas kantor pajak untuk di koreksi dan diproses atas 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, setelah laporan dan formuli-formulir 

dan prosedur telah sesuai dengan tata cara pelaporan pajak atas penghasilan (PPh) 

pasal 21 karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama maka petugas pajak akan 

memasukkan data yang telah di isi oleh pelapor yaitu bagian keuangan PT. Harsi 

Pangan Utama, setelah proses telah di selesaikan petugas pajak maka pelapor akan 

di berikan nota bukti pembayaran sesuai dengan periode pembayaran dan pelaporan 

pajak penghasilan. 

Setelah melakukan pelaporan pajak pengahasilan (PPh) pasal 21 maka PT. 

Harsi Pangan Utama sebagai pihak pemungut dan pemotong memiliki kewajiban 

untuk memberikan beberapa lampiran sebagai bukti atas terjadinya pemotongan, 

perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan karyawan tetapkewajiban tertentu 

yang harus di penuhi oleh pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu antara 

lain:
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a.    PT. Harsi Pangan Utama Selaku Pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

wajib memberikan bukti pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 (KP. 

PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya 

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima 

uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon,   dan penerima dana 

pensiun iuran pasti. 

b. PT. Harsi Pangan Utama selaku Pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

wajib memberikan Bukti pemotongan (PPh) Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 

atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan 

dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. 

c.    Apabila  pegawai  tetap  berhenti  bekerja  atau  pensiun  pada  bagian  tahun 

takwim, maka bukti pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan 

oleh direktur PT. Harsi Pangan Utama selambat–lambatnya satu bulan setelah 

pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. 

d. Penerima  penghasilan  yaitu  karyawan  PT.  Harsi  Pangan  Utama  wajib 

menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak Direktur PT. Harsi 

Pangan Utama penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menyatakan jumlah 

tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan 

menjadi subjek pajak dalam negeri. 

e.    Untuk melaksanakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, pemotong 

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atau yaitu PT. Harsi Pangan Utama pada 

bagian keuangan agar menggunakan buku petunjuk pemotongan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21.
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Dari keterangan diatas maka kita dapat mengetahui proses dan mekanisme 

pelaporan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  yang  telah  dibebankan  kepada 

masing-masing karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama sebagaimana pada 

ketentuan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas biaya jabatan dengan 

Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  250/PMK.03/2008  tanggal  31  Desember 

2008  yaitu maksimum untuk biaya jabatan terbilang Rp 500.000,- per-bulan dan 

 
Rp. 6.000.000 pertahun. 

 
Sehingga untuk penghasilan bruto yang telah dikalikan biaya jabatan sebesar 

5% dan hasilnya menunjukkan lebih dari Rp. 500.000,- maka yang di akui hanya 

sebesar Rp 500.000,- saja karena telah ada penetapan maksimum biaya jabatan. 

Serta untuk penghasilan tidak kena pajak dilihat dari berapa tanggungan wajib pajak 

pribadi tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur perhitungan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada periode tahun tertentu. 

 

 
4.3.8    Mekanisme Pencatatan Biaya (PPh) Pasal 21 

 

 

a. Mekanisme Pencatatan atas beban gaji dan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama Surabayabulan Januari tahun 2010. 

Jurnal saat perhitungan: 
 

 

Debet                                Kredit
 

Beban gaji (bruto)                    30.600.000 

Beban pajak PPh Pasal 21              756.200 

Hutang gaji (bruto)                                                            30.600.000 

Hutang PPh pasal 21                                                               756.200 

 
2.  Jurnal saat Pembayaran: 

 

a. Saat gaji di bayar. 
 

Hutang gaji (bruto)                    38.600.000 

Kas/Bank                                                                                   38.600.000
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b. Saat pembayaran (PPh) pasal 21. 

 

Hutang (PPh) pasal 21                      756.200 

Kas/Bank                                                                                           756.200 
 

 
 

b. Mekanisme pencatatan atas beban gaji dan  pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama Surabaya bulan Januari tahun 2011. 
 

Jurnal saat perhitungan: 
 

 

Debet 

 

 

Kredit 

 

Beban gaji (bruto) 
 

37.300.000 
 

Beban pajak PPh Pasal 21 
Hutang gaji (bruto) 

1.091.700  
37.300.000 

Hutang PPh pasal 21  1.091.700 

 
 

2.  Jurnal saat Pembayaran: 
 

a. Saat gaji di bayar. 

Hutang gaji (bruto)                     37.300.000 

Kas/Bank                                                                                     37.300.000 
 

 
 

b. Saat pembayaran (PPh) pasal 21. 
 

Hutang (PPh) pasal 21                   1.091.700 

Kas/Bank                                                                                  1.091.700 
 

 

Pada prosedur pencatatan biaya pajak dan biaya gaji yang terutang atas 

penghasilan karyawan PT. Harsi Pangan Utama yang merupakan tanggung jawab 

bagian keuangan, maka pada saat pencatatan akan dilakukan bagian keuangan 

setelah terjadi pemotongan gaji karyawan tetap PT. Harsi Panagan Utama serta 

mengakui beberapa biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Bagian keuangan 

PT. Harsi Pangan Utama   melakukan perhitungan dan pencatatan sebelum akhir 

bulan atau sebelum pembayaran gaji karyawan yaitu pada tanggal 

27 periode bulan tertentu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya keterlambatan 

pembayaran gaji karyawan serta terselesaikannya laporan keuangan PT. Harsi 

Pangan Utama pada periode bulan tertentu.
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Sebelum gaji terbayarkan begian keuangan akan mengakui post tersebut 

sebagai  hutang  peusahaan  atas  gaji  karyawan  serta  hutang  pajak  penghasilan 

(PPh) pasal 21 atas penghasilan karyawan PT. Harsi Pangan  Utama. Apabila 

perusahaan telah melakukan pembayaran gaji pada tanggal 30 atau 31 periode bulan  

tertentu  dan  pelunasan  hutang  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  pada tanggal 

16 atau 17 periode bulan yang telah ditentukan maka PT. Harsi Pangan Utama akan 

mengeluarkan post hutang  gaji dan  hutang pajak penghasilan (PPh) pasal  21  atas  

karyawan  tetap  yang  akan  mengurangi  kas  atau bank  sehingga setelah terjadi 

pembayaran gaji pada karyawan dan  pelunasan atas hutang pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 atas karyawan tetap maka laporan atas beban penghasilan dan beban pajak 

pada laporan keuangan PT. Harsi Pangan Utama sudah tidak menjadi beban 

perusahaan.
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BAB V 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 
 
 

5.1  Kesimpulan 

 
Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. Harsi Pangan Utama di 

Surabaya, penulis dapat menganalisa dan mengevaluasi mengenai Prosedur 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

diterapkan pada PT. Harsi Pangan Utama Surabaya serta mengkaji aspek-aspek yang 

terkait langsung didalam mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

atas gaji yang diperoleh karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama Surabaya, maka 

penulis menarik kesimpulan bahwa: 

 

1. Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dari  PT.  Harsi  Pangan  Utama, 

perusahaan masih belum sepenuhnya menerapkan pemotongan, perhitungan, 

dan  pelaporan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  sesuai  dengan  undang- 

undang  perpajakan  yang  berlaku,  hal  ini  diketahui  masih  terdapatnya 

karyawan yang penghasilannya di atas PTKP belum dipotong pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. 

2. Pada   periode Januari tahun 2010 pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

terutang adalah sebesar Rp 756.200,- sedangkan pada periode Januari tahun 

2011  pajak  penghasilan  pasal  21  yang  telah  terutang  adalah  sebesar  Rp 

 
1.091.700,-. 

 
3.    Untuk Prosedur pemotongan  pajak penghasilan  (PPh) pasal 21  PT. Harsi 

 
Pangan Utama Hanya memotong penghasilan karyawan tetap saja.
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4. Mekanisme dan prosedur dalam pemotongan, perhitungan, dan penyetoran 

atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 telah sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku tapi PT. Harsi Pangan Utama masih belum 

sepenuhnya menerapkan kepada seluruh karyawan yang memilki penghasilan 

diatas PTKP. 

5. Tunjangan  yang  diberikan  terhadap  karyawan  disesuaikan  dengan  masa 

bekerja karyawan serta kedisiplinan karyawan akan kinerjanya. 

6. Untuk pencatatan atas beban biaya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang di 

potong oleh perusahaan sudah sesuai dan telah memenuhi standar akuntansi 

yang berlaku. 

 

 
 
 

5.2  Saran 

 
Syarat-syarat agar pemungutan pajak dapat diterima masyarakat dan tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan adalah bahwa pemungutan pajak harus 

berdasarkan  undang-undang (syarat  yuridis) dan  pemungutan pajak harus  adil 

(syarat keadilan), sesuai dengan ketentuan dan tujuan hukum, yakni mencapai 

keadilan dalam pelaksanaannya dan adil dalam perundang-undangan. 

 

Berdasarkan kesimpulan didalam mekanisme atau prosedur dalam pemotongan, 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang penulis 

kemukakan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang akan menjadi masukan 

bagi perusahaan dalam pelaksanaan pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama Surabaya antara lain:
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1. Bagian  divisi  keuangan  yaitu  accounting  sebaiknya  mampu  mengikuti 

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk menghindari 

kesalahan dalam mekanisme pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. 

2. PT. Harsi Pangan Utama selaku sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 sebaiknya mampu menerapkan kewajiban dalam (memotong, 

menghitung dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulan 

dan setiap tahun) dengan benar. 

3. Dengan adanya penguraian mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 oleh peneliti diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi karyawan 

berstatus karyawan tetap pada PT. Harsi Pangan Utama sehingga dapat 

membantu perusahaan dalam melakukan penerapan atas mekanisme 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penhasilan (PPh) pasal 21. 

4. Di harapkan dengan penelitian ini setiap perusahaan khususnya PT. Harsi 

Pangan Utama   untuk membayar pajak sesuai dengan ketetapan undang- 

undang perpajakan yang berlaku. Dan di harapkan seluruh perusahaan sadar 

akan melaporkan pajak badan pada kantor pelayanan pajak  yang telah di 

tentukan. 

5. Hendaknya ditinjau kembali mengenai masalah tarif atas wajib   pajak yang 

tidak memiliki NPWP yang sesuai dengan ketentuan undang-undang 

perpajakan yang berlaku, apabila tidak sesuai maka petugas perpajakan harus 

mampu menindak lanjuti adanya penyimpangan yang terdapat dalam suatu 

perusahaan  sehingga  setiap  instansi  atau  perusahaan  mampu  menerapkan
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pemotongan,perhitungan serta pelaporan pajak sesuai dengan peraturan 

undang-undang yang berlaku serta berlangsungnya aktifitas sadar akan pajak 

yang efektif dan efisien bagi perusahaan maupun kantor pelayanan pajak. 

6. Kantor  pajak  di  harapkan  lebih  giat  dalam  mensosialisasikan  peraturan- 

peraturan pajak krusial terutama yang terbaru, sehingga pengetahuan 

masyarakat   khususnya   instansi   lebih   luas   mengenai   perpajakan   pada 

umumnya khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21, minimal sosialisasi 

dilakukan  di  lingkungan  instansi-instansi  yang  terkait,  misalnya  diadakan 

tatap muka antar kantor pelayanan pajak  beserta instansi tertentu atau pihak- 

pihak tertentu.
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LAMPIRAN 1  

 
i 

i 

 
 

 

DAFTAR ABSEN KARYAWAN TETAP 

PT. HARSI PANGAN UTAMA 

TAHUN 2010 
 

Nama Janua 

ri 

Februa 

ri 

Mare 

t 
April Mei Juni Juli Agust 

us 

Septemb 

er 

Oktobe 

r 

Novemb 

er 

Desem 

ber 

Adi Wiyono 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Anang 
Susanto 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Agustin 
Rosalina 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Indra Seta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Singgih 
Jatmiko 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Sumber : Data diolah peneliti.



LAMPIRAN 2  

 

ii 

 

ii 

 
 

 

DAFTAR ABSEN KARYAWAN TETAP 

PT. HARSI PANGAN UTAMA 

TAHUN 2011 
 

Nama Janua 

ri 

Februa 

ri 

Mare 

t 
April Mei Juni Juli Agust 

us 

Septemb 

er 

Oktobe 

r 

Novemb 

er 

Desem 

ber 

Adi Wiyono 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Anang 
Susanto 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Agustin 
Rosalina 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Indra Seta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Singgih 
Jatmiko 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Sumber : Data diolah peneliti. 
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BAB II 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 
 
 
 
 

2.1     Landasan Teori 

 
2.1.1  Pengertian Pajak 

 
Istilah pajak atau fiskal berasal dari bahasa latin fiscolis yang berasal dari 

kata benda yaitu fiscus atau fisc dalam bahasa prancis yang berarti kerangka uang. 

batasan definisi pajak bermacam–macam dalam hubungannya dengan penelitian 

yang  merupakan  landasan  atau  pedoman  dalam  teori  penganalisaan,  terdapat 

beberapa pendapat atau definisi pajak. Pajak adalah iuran wajib yang di pungut 

oleh pemerintah dari masyarakat untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan 

biaya pembangunan tanpa balas jasa  yang dapat di tunjuk secara langsung. 

Pengertian pajak menurut para ahli: 

1. Menurut Sumitro dan Mardiasmo (2003:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran 

rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor 

pemerintah berdasarkan undang-undang), dapat dipaksakan dengan tiada 

mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Berikut ini terdapat istilah–istilah yang terdapat dalam perpajakan: 

 
1. Menurut  Waluyo  dan  Wirawan  (2002:47)  menyatakan  bahwa  Wajib  pajak 

adalah sekumpulan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 

undang–undang    perpajakan    di    tentukan    untuk    melakukan    kewajiban 

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 
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2. Menurut Waluyo dan Wirawan (2002:50) menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 

kesatuan hak yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, 

perseroan  lainnya,  badan  usaha  Milik  Negara  atau  Daerah  dengan 

nama dan dalam bentuk apapun seperti: firma, kongsi, koperasi, dana 

pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, lembaga, bentuk usaha 

tetap, dan bentuk badan lainnya. Masa pajak adalah jangka waktu 

yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu 

lain di tetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lambat 3 

(tiga) bulan takwim. 

 
3. Pernyataan Undang-undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyatakan 

bahwa tahun pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila 

Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

(Undang-undang republik Indonesia, 2007) 

4. Pernyataan Undang-undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyatakan 

bahwa Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 

(Undang-undang republik Indonesia, 2007) 

5. Pernyataan Undang-undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyatakan 

bahwa  Pajak yang terutang adalah  pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Undang-undang 

republik Indonesia, 2007) 

6. Pernyataan Undang-undang republik Indonesia No. 28 tahun 2007 menyatakan 

bahwa Penanggung  pajak adalah  orang pribadi atau badan yang bertanggung 

jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 

memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. (Undang-undang republik Indonesia, 2007)
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7. Pernyataan   Undang-undang   republik   Indonesia   No.   28   tahun   2007 

menyatakan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak 

dan biaya penagihan pajak. (Undang-undang republik Indonesia, 2007) 

 

 
 

2.2.1.1 Asas Pemungutan Pajak 

 
Menurut  Mardiasmo  (2003:7)  asas  pemungutan  pajak  adalah  sebagai 

berikut: 

a.  Asas   domisili   (Asas   tempat   tinggal)   yaitu   negara   berhak 

mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang 

bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  baik  penghasilan  yang berasal 

dari dalam maupun dari luar negeri. asas ini berlaku untuk Wajib 

Pajak dalam negeri. 

b. Asas   sumber   yaitu   negara   berhak   mengenakan   pajak   atas 

penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan 

tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas kebangsaan yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan 

kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia 

dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia 

yang bertempat tinggal di Indonesia, asas ini berlaku untuk Wajib 

Pajak luar negeri. 
 

 
 

2.2.1.2   Unsur–unsur Pajak 

 
Menurut Prabowo (2006:2) menyatakan bahwa unsur–unsur pajak adalah 

sebagai berikut: 

1. Iuran rakyat kepada negara yaitu yang berhak memungut pajak 

adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan Undang–undang yaitu pajak dipungut berdasarkan 

atau dengan ketentuan undang–undang serta pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal balik yaitu dari negara yang secara langsung 

dapat  ditunjuk.  Dalam  pembayaran  pajak  tidak  dapat 

ditunjukkan adanya kontraprestasi antara individu dengan 

pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu yakni 

pengeluaran–pengeluaran   yang   bermanfaat   bagi   masyarakat 

luas.
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2.2.1.3   Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bernegara,   khususnya   di   dalam   pelaksanaan   pembangunan   karena   pajak 

merupakan  sumber  pendapatan  negara  untuk  membiayai  semua  pengeluaran 
 

termasuk pengeluaran pembangunan. 

 
Menurut Mardiasmo (2003:1) menarik kesimpulan mengenai tarif pajak 

sebagai berikut: 

1. Fungsi anggaran (budgetter) 

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan 

tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 

membutuhkan biaya. biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan 

pajak. dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti 

belanja  pegawai,  belanja  barang,  pemeliharaan,  dan  lain 

sebagainya.  untuk  pembiayaan  pembangunan,  uang  dikeluarkan 

dari   tabungan   pemerintah,   yakni   penerimaan   dalam   negeri 

dikurangi pengeluaran rutin. 

2. Fungsi mengatur (regulerend) 

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 

kebijaksanaan   pajak.   dengan   fungsi   mengatur,   pajak   bisa 

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. contohnya dalam 

rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun 

luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 

dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. 

3. Fungsi stabilitas (Stabilitation) 

Dengan    adanya    pajak,    pemerintah    memiliki    dana    untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga 

sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara 

lain   dengan   jalan   mengatur   peredaran   uang   di   masyarakat, 

pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 

Contoh: 

1. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  kepada  minuman  keras  untuk 

mengurangi konsumsi minuman keras. 

2. Pajak  yang  tinggi  dikenakan  terhadap  barang–barang  mewah 

untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. 

3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor 

produk Indonesia di pasar dunia.
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2.1.2      Pengelompokan Pajak 
 

Menurut Mardiasmo (2003:30) menyatakan bahwa pengelompokan pajak 

antara lain: 

a.  Pajak langsung 

Yaitu pajak yang harus di pikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat di bebankan atau di limpahkan kepada orang lain. Contoh: 

pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung 

Yaitu pajak pada akhirnya dapat di bebankan  atau dilimpahkan 

kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 
 

 
 

2.2.2.1   Pembagian Pajak Menurut Sifatnya 

 
Menurut Mardiasmo (2003:31) menyatakan pembagian pajak menurut 

sifatnya adalah sebagai berikut: 

a. Pajak subjektif, yaitu pajak berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

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

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak 

pertambahan nilai (PPn) dan Pajak penjualan atas barang mewah. 
 

 
 

2.2.2.2   Pembagian Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya 

 
Menurut   Mardiasmo   (2003:31)   menyatakan   bahwa   Pajak   menurut 

lembaga pemungutannya yaitu sebagai berikut: 

a.  Pajak pusat yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan 

di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak 

penghasilan, pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea matera 

b. Pajak daerah 

yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. pajak daerah terdiri dari: 

1. Pajak Provinsi, Contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak 

bahan bakar kendaraan bermotor. 

2. Pajak   Kabupaten   atau   Kota,   Contoh:   pajak   Hotel,   pajak 

Restoran, pajak Hiburan.
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2.1.3      Tarif Pajak 
 

Tarif pajak merupakan basarnya pajak yang ditetapkan dengan tetap 

mempertimbangkan faktor keadilan. tarif pajak digunakan untuk menghitung 

besarnya pajak yang terhutang atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. 

Menurut  Mardiasmo  (2003:9–10)  menyatakan  bahwa  didalam 

perhitungan pajak, diberlakukan beberapa macam tarif pajak antara lain: 

1. Tarif   pajak   sebanding   atau   proposional   adalah   tarif   berupa 

prosentase  yang  tetap,  terhadap  berapapun  jumlah  uang  yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional 

terhadap besarnya pajak yang terutang tetap. 

2. Tarif pajak tetap yaitu tarif yang berupa jumlah yang tetap (sama) 

terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya 

pajak yang terutang tetap. 

3. Tarif pajak progresif yaitu presentase tarif yang digunakan semakin 

besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 

Menurut   kenaikan   persentase   tarifnya,   tarif   progresif   dibagi 

menjadi: 

a. Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar. 

b. Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap. 

c. Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil. 
Dengan demikian, tarif pajak menurut pasal 17 undang–undang 
PPh di Indonesia termasuk tarif progresif progresif. 

4. Tarif  pajak  degresif  adalah  persentase  yang  digunakan  semakin 

kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. 
 

 
 

2.1.4      Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 
Menurut Mardiasmo (2006:14) menyatakan bahwa Nomor pokok wajib 

pajak yang biasa disingkat NPWP yaitu suatu sarana administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Sedangkan 

menurut    Resmi  (2003:22-23)  menyatakan  bahwa  NPWP  atau  Nomor  Pokok 

Wajib Pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana 

dalam administrasi perpajakan  yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri
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atau    identitas    Wajib    Pajak    dalam    melaksanakan    hak    dan    kewajiban 

perpajakannya. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan Nomor Pokok Wajib Pajak 

merupakan sarana administrasi perpajakan, juga sebagai identitas atau pengenal 

diri dalam pelaksanaan perpajakan yang dilakukannya. 

 

 
 

2.2.4.1   Pendaftaran untuk Mendapatkan NPWP 

 
Menurut Muljono (2010:122) menyatakan bahwa pendaftaran untuk 

mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah sebagai berikut: 

Wajib pajak atau orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai 

tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftar 

ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga 

diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi 

tempat kegiatan usaha dilakukan.Wajib Pajak orang pribadi yang tidak 

menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu 

bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri 

paling lambat pada akhir bulan berikutnya. 
 
 
 

 

2.2.4.2   Tata Cara Mendaftarkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 
Untuk mendapatkan NPWP, maka Wajib Pajak (WP) mengisi formulir 

pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) 

setempat dengan melampirkan beberapa lampiran. 

Menurut Devano dan Rahayu (2006:147) menyatakan bahwa mekanisme 

dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh (NPWP) adalah sebagai berikut: 

1. Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang  tidak  menjalankan  usaha  atau 

pekerjaan bebas: 

a. Fotokopi KTP atau KK (kartu keluarga) bagi penduduk Indonesia.
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b. Paspor atau surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 

berwenang sekurang–kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib 

pajak orang asing. 

2. Untuk Bendaharawan sebagai pemungut atau pemotong: 

a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan. 

b. Fotokopi KTP bendaharawan. 

 
3. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas: 

a. Fotokopi KTP atau KK (kartu keluarga) bagi penduduk indonesia. 

b. Paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang 
berwenang sekurang–kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib 
pajak orang asing. 

c. Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 
dari  instansi  yang berwenang sekurang–kurangnya lurah  atau 
kepala desa. 

4. Wajib pajak badan: 
a. Fotokopi akta pendiri. 

b. Fotokopi KTP salah satu pengurus. 

c. Fotokopi SIUP atau SITU dari instansi berwenang. 

d. Surat kuasa apabila dikuasakan. 

5. Joint operation: 

a. Melampirkan   fotokopi   perjanjian   kerjasama   sebagai   Joint 

operation. 

b. Fotokopi NPWP masing–masing Joint operation. 

Bagi   wajib   pajak   yang   akan   mendaftarkan   diri   untuk 

memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) harus datang 

ke KPP atau KP4 dengan membawa lampiran–lampiran yang 

telah ditentukan sesuai dengan kondisi orang pribadi yang 

bersangkutan. 
 

 
 

2.2.4.3   Fungsi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 
Menurut  Devano  dan  Rahayu  (2006:145)  menyatakan  bahwa  fungsi 

 
NPWP adalah sebagai berikut: 

 
1. Untuk mengetahui identitas wajib pajak. 

2. Untuk  menjaga  ketertiban  dalam  pembayaran  pajak  dan  dalam 

pengawasan administrasi perpajakan. 

3. Untuk   memenuhi   kewajiban–kewajiban   perpajakan   (misalnya 

dalam surat setoran pajak). 

4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan 

harus mencantumkan NPWP. 

5. Untuk mendapatkan pelayanan dari instansi–instansi tertentu yang 

mewajibkan   mencantumkan  NPWP   dalam   dokumen–dokumen 

yang diajukan (Misalnya dokumen impor dan ekspor).
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6. Untuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa atau 

tahunan. 

7. Untuk    menjaga    ketertiban    dan    pengawasan    administrasi 

perpajakan. 

 
Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui fungsi dari NPWP yaitu sebagai identitas 

diri   wajib   pajak   yang   digunakan   dalam   kewajiban   perpajakan   sehingga 

administrasi perpajakan lebih mudah diawasi. 

 

 
 

2.2.4.4   Penghapusan NPWP dan persyaratannya 

 
Menurut Resmi (2003:25) menyatakan bahwa NPWP dapat dihapuskan 

dengan   kondisi sebagai berikut: 

1. Wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan. 

2. Wanita  kawin  tidak  dengan  perjanjian  pemisahan  harta  dan 

penghasilan. 
3. Warisan  yang  belum  terbagi  dalam  kedudukan  sebagai  subjek 

pajak selesai dibagi. 
4. Wajib   pajak   badan   yang   telah   dibubarkan   secara   resmi 

berdasarkan   ketentuan   peraturan   perundang–undangan   yang 
berlaku. 

5. Bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya 

sebagai bentuk usaha tetap. 

6. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat 

lagi sebagai wajib pajak. 
 

 
 

2.2.4.5   Tarif wajib pajak yang memiliki NPWP dan Non NPWP 

 
Berlakunya Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 atas tarif pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 untuk wajib pajak yang memiliki NPWP dan yang 

tidak memiliki NPWP yaitu sebagai berikut: 

a. Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 akan dikenakan 20% lebih 

tinggi tarif normal dari wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. 

Hal ini telah diatur dalam pasal 21 ayat (5A) Undang-undang 

No.36/2008 tentang pajak penghasilan (PPh) yang telah berlaku sejak 

1 Januari 2009. 

b. Tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 akan dikenakan 5% untuk 

wajib pajak yang telah memiliki NPWP.
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Dalam  hal  ini  wajib  pajak  dianjurkan  dapat  menunjukan  NPWP  kepemilikan 

setiap melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ke KPP. 

 

 
 

2.2.4.6   Sanksi atas NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

 
Sebagaimana dijelaskan dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 pasal 39 

tentang sanksi yang berhubungan dengan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan 

NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan tanpa hak NPWP atau 

pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lambat 6 

(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 

tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang 

yang tidak atau kurang dibayar”. 

 

 
 

2.1.5.     Pemungut Pajak 

 
Menurut Mardiasmo (2003:62) menyatakan bahwa kategori pertama 

adalah mereka yang wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan (PPh) Pasal 

21 (Form 1721) yang diantaranya adalah: 

 
1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik pusat 

maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, 

honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain  dengan  nama  dan 

dalam   bentuk   apapun   sebagai   imbalan   sehubungan   dengan 

pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan 

pegawai. 

2. Bendahara   atau   pemegang   kas   pemerintah   termasuk   pada 

bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat termasuk 

institusi TNI atau POLRI, pemerintah daerah, instansi atau lembaga 

pemerintah, lembaga–lembaga lainnya, dan kedutaan besar Indonesia    

di    luar    negeri    yang    membayarkan    gaji,    upah
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honororarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, 

jasa, dan kegiatan. 

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, 

dan badan–badan lain yang membayar pensiun dan tunjangan hari 

tua atau jaminan hari tua. 

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas 

serta badan yang membayar: 

a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan 

dengan  jasa  dan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang 

pribadi. 
b. Honorarium atau imbalan kepada peserta pendidikan, pelatihan, 

dan magang. 
5. Penyelenggara  kegiatan  termasuk  badan  pemerintah,  organisasi 

yang  bersifat  nasional  dan  internasional,  perkumpulan,  orang 
pribadi  serta  lembaga  lainnya  yang  menyelenggarakan  kegiatan 
yang  membayar  honorarium,  hadiah  atau  penghargaan  dalam 
bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi subjek pajak luar 
negeri. 

6. Subjek pajak dalam negeri. 
7. Penyelenggara kegiatan. 

8. Bentuk usaha tetap. 
 
 
 

 

2.1.6      Pengertian Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

 
Menurut Markus (2005:156) menyatakan bahwa Pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. 

Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2) menyimpulkan sebagai 

berikut: 

Bahwa PPh atau Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan berupa gaji, honor atau honorarium, upah, tunjangan dan 

pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang 

pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan 

dan kegiatan.  Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang 

disingkat  PPh  Pasal  21  yang  mana  dikenakan  atas  penghasilan 

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

dengan   nama   dan   dalam   bentuk   apapun   sehubungan   dengan
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pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 21 Undang–undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak 

penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang– 

undang Nomor 7 Tahun 2000. 

 
Pernyataan peraturan lengkap pajak penghasilan (2009:248–253) 

menunjukkan  bahwa peraturan lengkap pajak penghasilan atas dasar hukum PPh 

Pasal 21 yaitu sebagai berikut: 

a.  Peraturan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   PER-57/PJ/2009 

tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak penghasilan 

(PPh)  Pasal 21 atau pasal 26. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang 

petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 

tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan pegawai harian dan mingguan serta pagawai tidak tetap 

lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. 
d. Pasal 14 UUD PPh tentang norma perhitungan penghasilan neto 

untuk menentukan penghasilan neto. 
e.  Peraturan   Direktur   Jenderal   Pajak   Nomor   PER-57/PJ/2009 

tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan 
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pasal 26. 

f.  Peraturan    Menteri    Keuangan    Republik    Indonesia    Nomor 

184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo 

pembayaran dan penyeroran pajak, penentuan tempat pembayaran 

pajak,  dan  tata  cara  pemotongan,  pembayaran  dan  pelaporan 

pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran 

pajak. 
 

 
 

2.2.6.1   Obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

 
Menurut Barata (2011:21) menyatakan obyek pajak penghasilan 

 
(PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut: 

 
Obyek pajak penghasilan   (PPh) Pasal 21 yaitu penghasilan atau setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang di terima 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:
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1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 

yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, 

honorarium,   komisi,   bonus,   gratifikasi,   uang   pensiun,   atau 

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam 

undang–undang. 

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

3. Laba usaha. 

4. Keuntungan  karena  penjualan  atau  karena  pengalihan  harta 

termasuk: 

a. Keuntungan   kerena   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 apapun. 

 
Menurut  Barata  (2011:22)  yang  menjadi  objek  pajak  adalah  sebagai 

berikut: 

Yang menjadi objek pajak menurut undang–undang adalah 

penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun 

yang berasal dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun termasuk: 

a. Royalti,  sewa,  dan  penghasilan  lain  sehubungan  dengan 

penggunaan harta. 

b. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 

c.  Iuran yang diperoleh dari perkumpulan anggotanya yang terdiri 

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas. 

d. Deviden. 

e.  Laba usaha. 

f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan 

dengan jaminan pengembalian utang. 

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

h. Keuntungan karena pembebasan utang. 

i.  Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. 

j. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan 

sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

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

sumbangan,  kecuali  yang  diberikan  kepada  keluarga  sedarah 

dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan pendidikan, 

badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang 

menjalankan usaha mikro dan makro.
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l.  Keuntungan  karena  penjualan  atau  pengalihan  sebagian  atau 

seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, 

atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

 
Menurut   Mardiasmo   (2003:30)   menyatakan   dasar   pengenaan 

pemotongan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut: 

15% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima oleh orang pribadi. 

dasar pengenaan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

adalah sebagai berikut: 
1. Pegawai tetap. 
2. Penerima pensiun berkala. 

3. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau 

jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan 

kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua 

puluh ribu rupiah). 

4. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang 

bersifat berkesinambungan. 

5. Jumlah penghasilan yang melebihi dari   Rp 150.000,00 (seratus 

lima puluh ribu) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang 

menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah 

borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 

(satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (Satu juta tiga 

ratus duapuluh ribu rupiah). 

6. 50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  penghasilan  bruto,  yang 
berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. 

7. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan 
selain penerima penghasilan. 

 

 
 

2.2.6.2   Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

 
Subjek pajak yaitu orang pribadi yang berada di indonesia lebih dari 183 

hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak 

berada di indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di indonesia, 

badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, dan warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 

Menurut Mardiasmo (2003:32) menyatakan bahwa  yang menjadi subjek 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut:
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Bahwa terjadinya pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

terjadi kerena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau  

bukan  pegawai,  peserta  kegiatan  dan  ketentuan  lain  yang diatur  

dalam  dasar  hukum  (PPh)  Pasal  21,  maka  ketika  subjek pajak 

orang pribadi dalam negeri ini menerima penghasilan dari kegiatan 

ini, akan dikenakan pemotongan PPh pasal 21. serta warisan yang 

belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, 

badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek Pajak terdiri  dari  

Subjek  Pajak  dalam  Negeri  dan  Subjek  Pajak  luar Negeri, Subjek 

pajak meliputi: 
 

 
 

1. Orang  pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  indonesia  atau  yang 

berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam 

suatu tahun pajak berada di indonesia dan mempunyai niat untuk 

bertempat tinggal di indonesia. 

2. Badan  yang  didirikan  atau  bertempat  kedudukan  di  indonesia, 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi dll. 

3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 
 
 
 
 

2.2.6.3   Pembayaran dan Penyetoran (PPh) Pasal 21 

 
Pembayaran atau penyetoran   pajak penghasilan (PPh) pasal 21  yang 

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan yang di hitung dari saat jatuh tempo 

pembayarannya  sampai  dengan  tanggal  pembayaran  dan  bagian  dari  bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di 

lakukan dengan cara menyampaikan SPT masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa harus 

dilampirkan lembar kedua SSP (Surat Setor Pajak), lembar kedua bukti pemotong, 

dan juga daftar bukti pemotong.
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Menurut Supramono dan Damayanti (2010:12) menyatakan bahwa SPT 

yaitu surat pemberitahuan harus di isi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa 

indonesia dan mendatangi serta menyampaikannya ke KPP (Kantor Pelayanan 

Pajak) dimana tempat wajib pajak terdaftar. 

Menurut Suandy (2002:36) menyatakan bahwa SPT Masa adalah surat 

yang  oleh  WP  (wajib  pajak)  di  gunakan  untuk  memberitahukan  pajak  yang 

terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Sedangkan SPT Tahunan 

adalah surat yang oleh WP (wajib pajak) digunakan untuk memberitahukan pajak 

yang terutang dalam suatu tahun pajak. 

 

 
 

2.2.6.4   Prosedur Pelaporan (PPh) Pasal 21. 

 
Menurut Mardiasmo (2003:65) menyatakan bahwa hal–hal yang harus di 

perhatikan   pada   wajib   pajak   pribadi   atau   badan   saat   melaporkan   pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain sebagai berikut: 

a.  Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 

b. Menyerahkan  surat  pernyataan  kepada  Pemotong  Pajak  yang 

menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun 

takwim. 

c.  Menyerahkan bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

kepada: 

1. Pemotong  pajak  kantor  cabang  baru  atau  tempat  kerja  baru 

dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan atau pindah kerja. 

2. Pemotong  pajak  dana  pensiun  dalam  hal  yang  bersangkutan 

mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan. 

3. Mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan. 

 
Menurut  Waluyo  dan  Wirawan  (2008:8)  menarik  kesimpulan  sebagai 

berikut: 

Bahwa perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setahun untuk 

pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan ini dituangkan dalam 

formulir 1721 A1 atau 1721 A2, yang berfungsi juga sebagai bukti
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pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi 

keduanya.Dihilangkannya   SPT   tahunan   (PPh)   pasal   21,   maka 

perannya digantikan oleh SPT masa (PPh) pasal 21 bulan desember. 

dengan demikian, pelaporan SPT masa (PPh) pasal 21 bulan desember 

adalah  pelaporan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  yang  terutang 

dalam satu tahun kalender dari januari sampai desember, dan 

pembayaran yang telah dilakukan selama januari sampai november. 
 

 
 

2.2.6.5   Lingkup Pemotongan (PPh) Pasal 21 

 
Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21  memiliki ruang lingkup pengenaannya 

di mana jika suatu transaksi pembayaran penghasilan memenuhi ruang lingkup 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 maka atas pembayaran tersebut terutang pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21. Sebaliknya, jika tidak memenuhi ruang lingkupnya, 

pemotongan (PPh) Pasal 21 tidak bisa diterapkan. terdapat tiga unsur dari ruang 

lingkup  pemotongan  (PPh)  Pasal  21.  ketiga  unsur   ruang  lingkup  ini  harus 

dipenuhi agar (PPh) Pasal 21 bisa diterapkan. ketiga unsur ruang lingkup tersebut 

adalah jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan, pemotong Pajak dan 

pihak yang dipotong pajak. 

 
Menurut  Suandy  (2008:98)  menyatakan  bahwa    lingkup  pemotongan 

 
(PPh) Pasal 21 adalah berupa: 

 

 
 

Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang berupa gaji, upah, 

honorarium,  tunjangan  dan  pembayaran  lain.  dengan  demikian, 

(PPh) Pasal 21 hanya dikenakan terhadap wajib pajak (WP) orang 

pribadi dengan lingkup penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, 

jasa, dan kegiatan. penghasilan wajib pajak orang pribadi dari usaha 

dan modal seperti sewa, dividen, dan royalti bukan merupakan objek 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, tiga unsur atas ruang lingkup 

pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain:
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1. Pemotong (PPh) Pasal 21. 

a. Pihak pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan. 

b. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). 

c. Bendaharawan   pemerintah   baik   pemerintah   pusat   maupun 

pemerintah daerah atau pemda. 

d. Dana pensiun,  PT  Taspen,  PT  Asabri,  jaminan  sosial  tenaga 

kerja (Jamsostek). 

e. Yayasan, asosiasi, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial 

politik, kepanitiaan, perkumpulan organisasi, lainnya serta 

Organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan. 
2. Penghasilan yang di potong (PPh) Pasal 21. 

a. Penerima honorarium atau honor. 
b. Penerima upah. 
c. Tenaga  lepas  seperti  seniman,  penceramah,  proyek,  peserta 

perlombaan,olahragawan, pemberi jasa, petugas dinas asuransi. 

d. Distributor  MLM  atau  direct  selling  dan  kegiatan  lain  yang 

sejenis. 

e. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau 

ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan 

hari tua. 

f.  Tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, aktuaris, penilai, 

konsultan, akuntan, dokter, dan lain sebagainya. 

3.  Pihak dan penghasilan yang tidak dipotong (PPh) Pasal 21. 

a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain 

dari perwakilan negara       asing, dan orang–orang yang 

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat 

tinggal  bersama.  Syaratnya  adalah  bukan  negara  Indonesia 

(WNI) dan selama berada di indonesia tidak menerima bentuk 

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya. Selain itu 

negara tempat perwakilan asing tersebut juga memperlakukan 

yang sama terhadap perwakilan dari indonesia berdasarkan azaz 

timbal balik  (riciprocitas). 

b. Pejabat    perwakilan    organisasi    internasional    berdasarkan 

keputusan menteri keuangan. Selama orang tersebut bukan WNI 

dan tidak menjalankan usaha, pekerjaan atau kegiatan lain untuk 

memperoleh penghasilan di indonesia. 

c. Pembayaran  asuransi  (kecelakaan,  kesehatan,  jiwa,  beasiswa, 

dan  dwiguna). 

d. Iuran  pensiun  yang  di  bayarkan  kepada  dana  pensiun  yang 

pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan dan iuran 

jaminan hari tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang di 

bayarkan oleh pemberi kerja. 

e. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali bentuk 

natura yang di atur dalam keputusan Dirjen pajak. 

f.  Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lain dengan 

nama apapun yang diberikan oleh pemerintah. 

g. Pajak yang di tanggung oleh pemberi kerja.
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h. Zakat yang di terima oleh pribadi yang berhak dari lembaga atau 

badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 
 

 
 

2.2.6.6   Metode Pemotongan (PPh) Pasal 21. 

 
Menurut Waluyo dan Wirawan (2008:5) menyatakan bahwa ada beberapa 

metode dalam pemotongan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain: 

a.  Net method 

Yaitu metode dimana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak 

atas seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan (Gross up). 

b. Gross method 

Yaitu metode dimana pemberi kerja tidak memberikan tunjangan 

pajak apapu, pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dipotong langsung 

dari penghasilan karyawan. 

c.  Mixed method 

Yaitu metode dimana pemberi kerja hanya memberikan tunjangan 

pajak atas beberapa jenis penghasilan saja, seperti bonus, THR, 

atau medical. 

d. Net as gross method 

Yaitu metode dimana pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang  

oleh  karyawan  ditanggung  oleh  pemberi  kerja  dalam bentuk 

benefit in kind. 
 

 
 

2.1.7      Kewajiban Pemotong ( PPh ) Pasal 21. 

 
Menurut Waluyo dan Wirawan (2008:7) menyatakan bahwa ada kewajiban 

tertentu yang harus di penuhi oleh pemotong pajak penghasialn (PPh) pasal 21 yaitu 

antara lain: 

a.  Pemotong  pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21  wajib  memberikan 

bukti pemotong   pajak   penghasilan   (PPh)   Pasal   21   (KP. 

PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya 

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai 

tetap,   penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima 

pesangon,  dan penerima dana pensiun iuran pasti. 

b. Pemotong  pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21  wajib  memberikan 

Bukti pemotongan  (PPh) Pasal 21 tahunan  (form 1721-A1 atau 

1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan 

dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. 

c.  Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian 

tahun takwim, maka bukti pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-
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A2) diberikan oleh pemberi kerja selambat–lambatnya satu bulan 

setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. 

d. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada 

pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menyatakan 

jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada 

permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. 

e.  Untuk melaksanakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, 

pemotong Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atau pemberi kerja 

agar menggunakan buku petunjuk pemotongan pajak penghasilan 

(PPh) Pasal 21. 
 

 
 

2.1.8      Hak Wajib Pajak (PPh) Pasal 21 

 
Menurut Mardiasmo (2003:38) menyatakan bahwa hak–hak wajib pajak 

antara lain: 

a.  Mengajukan surat keberatan dan surat banding. 

b. Menerima bukti tanda pemasukan SPT. 

c.  Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 

d. Mengajukan     permohonan     penundaan     atau     pengangsuran 

pembayaran pajak. 

e.  Mengajukan penundaan pemasukan SPT. 

f.  Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam 

surat ketetapan pajak. 
g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
h. Mengajukan  permohonan  penghapusan  dan  pengurangan  sanksi, 

serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 

i. Memberi kuasa terhadap orang untuk melaksanakan kewajiban 

perpajakannya. 
 

 
 

2.1.9      SPT (Surat Pemberitahuan) 

 
Menurut   Suandy   (2002:33)      menyatakan   bahwa   SPT   atau   surat 

pemberitahuan adalah: 

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan 

dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan 

atau harta dan kewajiban menurut ketentuan. Menurut peraturan 

perundang–undangan perpajakan, menyatakan bahwa setiap wajib pajak 

juga harus mengisi, serta melaporkan atau menyampaikan surat 

pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas. Surat pemberitahuan 

(SPT) masa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21   ditandatangani oleh 

wajib pajak atau pengurus direksi atau kuasa wajib pajak. SPT yang di 

tandatangani  oleh  kuasa  wajib  pajak  harus  dilampiri  dengan  surat
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kuasa khusus. penyetoran SPT paling lambat 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan paling lama 20 

(dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir sebagaimana di tetapkan 

dalam peraturan menteri keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. 

 
Wajib Pajak dikatakan terlambat menyampaikan SPT masa apabila 

penyampaian  SPT  masa  tersebut  dilakukan  melewati  tanggal  jatuh  tempo 

pelaporan SPT masa. ketentuan yang mengatur tanggal jatuh tempo penyampaian 

SPT adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang 

penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat 

pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak,   

serta   tata   cara   pengangsuran   dan   penundaan   pembayaran   pajak sebagaimana   

telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor 

80/PMK.03/2010. tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa (PPh) Pasal 21 

adalah tanggal 20, bulan berikutnya setelah bulan pelaporan SPT. 

Seperti contohnya SPT Masa (PPh) Pasal 21 masa pajak Agustus 2010 

tanggal  jatuh  tempo  pelaporannya  adalah  tanggal  20  September.  apabila  SPT 

Masa (PPh) Pasal  21  masa pajak  Agustus  2010  tersebut  disampaikan  setelah 

tanggal 20 September maka penyampaian tersebut dikatakan terlambat dan akan 

dikenakan sanksi denda Rp100.000,-. Supramono dan  Damayanti (2010:12). 

 

 
 

2.2.9.1   Fungsi Surat Pemberitahuan Pajak 

 
Menurut Marsyahrul (2005:45–46) menyatakan bahwa fungsi Surat 

 
Pemberitahuan Pajak terdiri dari: 

 
a. Melaporkan yaitu sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya 

terutang. laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah 

dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
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b. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan 

atau pemungut pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak yang 

telah ditentukan oleh peraturan perundang–undangan pajak yang berlaku. 

c.  Merupakan  sarana  penelitian  atas  kebenaran  perhitungan  pajak  yang 

terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak. 
 

 
 

2.2.9.2   Surat Tagihan Pajak 

 
Surat tagihan pajak (STP) diterbitkan apabila (PPh) 21 dalam tahun 

berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak, dan 

dikenakan denda jika wajib pajak telat dalam pembayaran pajaknya. 

Definisi atau pengertian STP menurut Mardiasmo (2003:30) menyatakan 

bahwa  Surat Tagihan Pajak (SPT) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

Menurut Mardiasmo (2003:30) menyatakan bahwa penerbitan surat 

penagihan pajak adalah sebagai berikut: 

1. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. 
2. Dari  hasil  penelitian  surat  pemberitahuan  terdapat  kekurangan 

pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. 
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau 

bunga. 
4. Pengusaha yang memenuhi kriteria sebagai pengusaha kena pajak 
5. PKP tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai PKP. 
6. Pengusaha   yang  tidak   dikukuhkan  sebagai   PKP   tetapi   telah 

membuat faktur pajak atau pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP 
tetapi tidak membuat faktur pajak dengan lengkap. 

 
Menurut  Mardiasmo  (2003:30)  menyatakan  bahwa  fungsi  dari  Surat 

 
Tagihan Pajak antara lain: 

 
a.  Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang SPT wajib pajak. 

b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 

c.  Alat untuk menagih pajak.
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Mardiasmo (2003:30–31) menyatakan bahwa sanksi administrasi surat 

tagihan pajak adalah: 

a.  Jumlah kekurangan pajak yang terutang (poin 2a dan 2b) dalam 

STP  ditambah  sanksi  administrasi  berupa    bunga  sebesar  2% 

sebulan yaitu      (maksimum 24 bulan), dihitung sejak saat 

terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai dengan 

diterbitkannya surat tagihan pajak. 

b. Terhadap  Pengusaha  Kena  Pajak  (poin  2c  dan  2d),  dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan 

pajak. 
c.  Dalam hal STP dikeluarkan terhadap Wajib Pajak yang dikenakan 

sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga (poin2c) tidak 
lagi dikenakan sanksi, karena dalam Undang-Undang ketentuan 
umum dan tata cara Perpajakan tidak diatur bunga atas bunga dan 
denda. 

 

 
 

2.2.9.3  Teknis  Tata  Cara  Pemotongan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  Pajak 

 
Penghasilan (PPh) Pasal 21 

 
Berdasarkan     peraturan  pajak  penghasilan  (2009:247)  menunjukkan 

bahwa beberapa ketentuan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 

31/PJ/2009 tentang pedoman Teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak penghasilan (PPh)  Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, 

dan  kegiatan  orang  pribadi  diubah,  Ketentuan  pasal  9  ayat  (1)  atas  dasar 

pengenaan  dan  pemotongan  pajak  penghasilan  (PPh) Pasal  21  adalah sebagai 

berikut: 

a.  Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi: 

1. Pegawai tetap. 

2. Penerima pensiun berkala. 

3. Pegawai tidak tetap yang penghasilanya di bayar secara bulanan 

atau jumlah kumulatif penghasilan yang di terima dalam 1 (satu) 

bulan kalender telah melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus 

dua puluh ribu rupiah). 
4. Bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c yang 

menerima imbalan  yang bersifat berkesinambungan. 
b. Jumlah  Penghasilan  yang  melebihi  Rp150.000,00  (seratus  lima 

puluh ribu rupiah) sehari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap
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yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah 

borongan, sepanjang penghasilan kumulatif  yang di terima dalam 

1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp 1.320.000,00 (satu juta 

tiga ratus dua puluh ribu rupiah). 

c. 50% (lima  puluh  persen) dari  jumlah penghasilan bruto,  yang 

berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana di maksud dalam pasal 

3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat 

berkesinambungan. 

d. Jumlah    penghasilan    bruto,    yang    berlaku    bagi    penerima 

penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana di maksud 

pada huruf a, b dan c. 

 
Ketentuan  Pasal  10  ayat  (2)  dan  ayat  (5)  diubah  sehingga  Pasal  10 

berbunyi sebagai berikut: 

a.  Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima 

penghasilan yang di potong (PPh) Pasal 21 adalah seluruh jumlah 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diterima atau 

diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan. 

b. Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) adalah sebagai berikut: 

1. Bagi   pegawai   tetap   penerima   pensiun   berkala,   sebesar 

penghasilan   neto   dikurangi   penghasilan   tidak   kena   pajak 

(PTKP). 

2. Bagi pegawai tidak tetap, sebesar penghasilan bruto di kurangi 
PTKP. 

3. Bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf 

c,  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  penghasilan 

bruto dikurangi PTKP perbulan. 

c.  Besarnya  penghasilan  netto  bagi  pegawai  tetap  yang  dipotong 

(PPh) Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi 

dengan: 
1. Biaya jabatan sebesar 5%  (lima persen) dari penghasilan bruto, 

setinggi-tingginya   Rp500.000,00   (lima   ratus   ribu   rupiah) 
sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta) setahun. 

2. Iuran  yang  terkait  dengan  gaji  yang  di  bayar  oleh  pegawai 
kepada dana pensiun yang pendiriannya   telah disahkan oleh 
Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua 
atau jaminan hari tua yang disamakan dengan dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. 

d. Besarnya penghasilan netto bagi penerima pensiun berkala yang 
dipotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah seluruh jumlah 
penghasilan  bruto  dikurangi  dengan  biaya  pensiun,  sebesar  5% 
(lima   persen)   dari   penghasilan   bruto,   setinggi–tingginya   Rp 
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 2.400.000,00 

(dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun.
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e.  Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c memberikan jasa kepada pemotong pajak penghasilan Pasal 

21. 
 

 
 

2.2.9.4   Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah angka pengurang yang 

diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan netto Wajib Pajak Dalam menghitung 

besarnya pajak yang terutang. Mardiasmo (2003:27). 

Pasal 7 (1) huruf d UUD No. 36/2008 yaitu anggota keluarga sedarah dan semendah 

dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang merupakan tanggungan wajib 

pajak pribadi. 

Besarnya PTKP ditetapkan oleh Undang–undang, dan apabila dipandang 

perlu  bisa  disesuaikan  melalui  peraturan  Menteri  Keuangan  setelah 

dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. besarnya PTKP untuk masing–

masing wajib pajak sesuai dengan status wajib pajak yang telah berlaku sesuai 

Undang–undang antara lain: 

Tabel 2.1 
 

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak 

 
No Keterangan Setahun 

1. Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,- 

2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp.   1.320.000,- 
 

3. 
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya 
digabung dengan penghasilan suami. 

 
Rp. 15.840.000,- 

 
 

4. 

Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah 
semenda dalam garis keturunan lurus serta anak 

angkat yang diatanggung sepenuhnya, maksimal 3 

orang untuk setiap keluarga 

 

 
 

Rp.   1.320.000,- 

Sumber: Perpajakan Lanjutan  (Suhayati & Rahayu, 2007:49)
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Tabel 2.2 
 

Tarif Pajak Pasal 17 Undang-undang untuk Pajak Penghasilan 

 
 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak 
 

Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5% 

Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- 15% 

Diatas Rp.250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- 25% 

Diatas Rp. 500.000.000,- 30% 

Sumber: Perpajakan Lanjutan (Suhayati & Rahayu, 2007:49) 

 
Menurut   Mardiasmo   (2003:27)   menyatakan   besarnya   pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 adalah sebagai berikut: 

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

karyawan kita harus tahu seorang pegawai termasuk dalam kategori 

apa. karena masing–masing kategori pegawai mempunyai cara yang 

berbeda  dalam  menghitung  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21 

terutang. berikut ini adalah pembagian pegawai berdasarkan PER- 

31/PJ/2009 yaitu: 

1. Pegawai. 

2. Penerima uang pesangon,   pensiun atau manfaat pensiun, THT, 

JHT, termasuk ahli warisnya. 

3. Bukan   Pegawai   yang   terdiri   dari:   Tenaga   ahli,   seniman, 

olahragawan, agen iklan dll. 

4. Peserta kegiatan yang terdiri dari: 

a. Peserta perlombaan. 

b. Peserta rapat, konfrensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja. 

c. Peserta atau anggota kepanitiaan. 

d. Peserta pendidikan, pelatihan dan magang dll. 

 
Menurut    Judisseno    (2003:29)    menyatakan    bahwa    skema    dasar 

perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah: 

Berdasarkan pembagian pegawai tersebut diatas, maka untuk 

menentukan  besarnya   Penghasailan  Kena  Pajak  (PKP)  dihitung 

dengan cara sebagai berikut: 

a.  Pegawai Tetap: PKP = Penghasilan Netto–PTKP 

b. Pegawai Tidak Tetap bulanan: PKP = Penghasilan bruto – PTKP 

c.  Pegawai Tidak Tetap Harian: 

1. Penghasilan sehari melebihi Rp 150.000  Penghasilan bruto - 

Rp 150.000.
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2.  Penghasilan  dalam  satu  bulan  antara  Rp  1.320.000  s.d  Rp 

6.000.000 PKP = Penghasilan Bruto (Rp 1.320.000 s.d Rp 

6.000.000) – PTKP harian. 

3. Penghasilan dalam satu bulan melebihi Rp 6.000.000  PKP = 

penghasilan bruto (> Rp 6.000.000) – PTKP. 

d. Pensiunan yang dibayarkan sekaligus  PKP = PP 149 / 2000. 

e.  Pensiunan yang dibayarkan secara berkala  PKP = penghasilan 

Netto – PTKP. 

f.  Pesangon. 

g. Bukan pegawai: 

1. Tenaga   ahli:   PKP   =   50%   x   Penghasilan   bruto   (bersifat 

kumulatif). 

2. Lainnya bersifat berkesinambungan: PKP = 50% x penghasilan 

bruto (bersifat kumulatif). 

3. Komisaris, Mantan pegawai, penarikan dana pensiun: PKP = 

penghasilan bruto (bersifat kumulatif). 

4. Lainnya  yang  tidak  bersifat  berkesinambungan:  =  50%  x 

penghasilan bruto. 
 

 
 

2.2.9.5   Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan (PPh) Pasal 21. 

 
Menurut   Mardiasmo   (2003:30)   menyatakan   bahwa   terdapat   tiga 

mekanisme dalam pelaporan, pemotongan dan penyetoran (PPh) pasal 21, yaitu: 

a. Self assesment yaitu dimana wajib pajak pribadi menghitung, 

menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak badan yang terutang. 

b. Official  Assesement  system  yaitu  dimana  pemerintah  (fiskus) 

diberikan wewenang dalam menentukan besarnya pajak. 

c.  Witholding  system yaitu  pajak  yang terutang dihitung,  dipotong 

atau dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain. mekanisme  

dalam pelaporan, pemotongan, dan pembayaran pada Withholding 

system antara lain: 
1. Saat transaksi: 

a.  Perusahaan   melakukan   pemotongan   PPh   pasal   21   atas 

karyawan. 

b. Perusahaan  membuat  bukti  potong  A1  atas  penghasilan 

teratur per–tahun untuk tiap pegawai. 

2. Saat penyetoran: 

a.  Perusahaan menyetorkan SSP. 

b.  SSP atas nama perusahaan. 

c.  Batas penyetoran paling lambat tanggal 10. 

3. Saat pelaporan: 

a.  Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21. 

b. Khusus  dibulan  desember,  dilampiri  formulir  1721–(daftar 

bukti pemungutan). 

c.  Batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20.
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Gambar 2.1 
Bagan Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 21 

 

Pemotong 

PPh pasal 21 

 

Objek PPh pasal 21 
Objek PPh 

pasal 21

 

 

Penghasilan (Active income) 

 
Pekerjaan, Jasa, Kegiatan. 

 
Pemberi penghasilan 

Orang pribadi 

dalam negeri

 

 
 

Sumber : Akuntansi Sektor Publik  (Mardiasmo, 2003:35 ) 
 
 
 

 

2.2.9.6  Pelaksanaan akuntansi keuangan  (PPh) pasal 21. 

 
A. Pajak  yang di tanggung oleh perusahaan (Whitholding system): 

1.  Jurnal saat perhitungan: 
 

 

Debet                                Kredit
Beban gaji (bruto)                          xxx 
Beban pajak PPh Pasal 21              xxx 
Hutang gaji (bruto)                                                                   xxx 

Hutang PPh pasal 21                                                                 xxx 

 
2.  Jurnal saat Pembayaran: 

a. Saat gaji di bayar. 

Hutang gaji (bruto)                        xxx 

Kas/Bank                                                                                 xxx 

 
b. Saat pembayaran (PPh) pasal 21. 

Hutang (PPh) pasal 21                   xxx 

Kas/Bank                                                                                  xxx 

 
- Catatan : Saat pelaporan PPh badan,biaya PPh akan menjadi koreksi fiskal. 

 
 
 
 
 
 
 

 
B.  Pajak  yang  di  bayar  oleh  karyawan  atau  tidak  di  tanggung  oleh 

perusahaan (Self Assement system):
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1.  Jurnal saat perhitungan: 
 

 

Debet                                  Kredit
Beban gaji                                    xxx 

Hutang gaji (bruto)                                                                  xxx 

Hutang PPh pasal 21                                                                xxx 

 
2.  Jurnal saat pembayaran: 

a. Saat gaji dibayar. 

Hutang gaji (bruto)                      xxx 

Kas atau Bank                                                                          xxx 

b. Saat pembayaran (PPh) pasal 21. 

Hutang PPh pasal 21                   xxx 

Kas atau Bank 

 
 
 

 
xxx

Sumber: Mardiasmo (2003:35) 
 
 
 

 

2.2  Hasil Penelitian Terdahulu 

 
Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Agustin rosalina Sidoarjo 2010 dengan 

judul penerapan tax planing atas pajak penghasilan badan (PPh) pasal 21   pada 

PT. Buana dengan hasil penelitian sebagai berikut: 

PT. Buana masih kurang efektif dalam merencanakan dan menerapkan 

pemotongan pajak (PPh) Pasal 21 atas penghasilan   karyawan, baik karyawan tetap, 

tidak tetap, maupun karyawan yang menerima upah harian. 

dan perhitungan atas pembukuan pada laporan keuangan   tidak sepenuhnya di 

catat sesuai dengan peraturan pembukuan yaitu mengakui adanya beban hutang 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21  Pada PT. Buana. 

Perhitungan dan perencanaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 masih belum 

di realisasikan dengan baik, seperti contohnya pelaporan atas pajak penghasilan PPh 

pasal 21 masih belum sepenuhnya di laporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

jumlah karyawan yang ada pada PT. Buana sebanyak 30 orang tetapi secara 

lapangan pelaporan Pajak atas penghasilan pph pasal 21 hanya di laporkan sebanyak  

15  karyawan.  dan  hal  tersebut  berakibat  tidak  baik  pada sosialisasi pelaporan 

Pajak penghasilan karna kurangnya perencanaan pelaporan atas penghasilan 

karyawan baik itu pada karyawan tetap, mingguan, dan harian. sehingga sistem 

pencatatan akan beban biaya Pajak Penghasilan masih belum berjalan dengan baik 

dan masih belum menganut aturan perpajakan sesuai dengan undang–undang yang 

berlaku. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perencanaan pajak untuk 

mengetahui prosedur pembayaran pajak pada PT. Buana berdasarkan peraturan 

perundang–undangan  tahun  2010.  Jenis  penelitian  yang  di  lakukan  Agustin 

rosalina  tersebut  adalah  penelitian  deskriptif,  pengumpulan  data  di  lakukan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Perencanaan Pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang dapat di 

gunakan   dalam   rangka   mendukung   kelancaran   pembayaran   pajak   kepada
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pemerintah sebagai kewajiban. oleh karena itu pihak perusahaan sepatutnya 

mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan selalu mengikuti 

perubahan  dan perkembanganya.  dan  adanya keterlibatan karyawan yang secara 

kusus menangani pajak dan dapat merencanakan pembayaran, pelaporan serta 

perhitungan Pajak Pendapatan kususnya PPh Pasal 21. 
 

 
 

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu: 

 
a.  Pembahasan mengenai pajak penghasailan (PPh) pasal 21. 

 
b. Tujuan   penelitian   ingin   mengetahui   prosedur   atas   pembayaran   pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. 

c.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

Perbedaan: 

 
1. Teknik Pengambilan Sample 

a. Penelitian ini: 

Penelitian   Ini   menggunakan   teknik   pengambilan   sampel   Purposive 

 
Sampling. 

 
b. Penelitian terdahulu: 

 
Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel Snowball 

 
Sampling. 

 
2. Jenis penelitian yang di lakukan. 

a. Penelitian ini: 

Jenis penelitian yang di lakukan oleh peneliti ini yaitu menggunakan studi 

kasus. Dalam hal ini penulis mencoba mengeksplorasi suatu masalah dengan 

batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang real, dan menyertakan 

berbagai sumber informasi atas mekanisme pemotongan, perhitungan dan 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
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b. Jenis penelitian terdahulu: 

 
Jenis penelitian yang di lakukan   oleh peneliti terdahulu yaitu penelitian 

deskriptif yang lebih menjelaskan pokok permasalahan mengenai 

perencanaan pajak (Tax planing) serta penjabaran   teori–teori mengenai 

perencanaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

3. Periode penelitian. 

 
a. Penelitian ini: periode  penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2011 

 
b. Penelitian terdahulu: periode penelitian yang dilakukan yaitu pada tahun 

 
2010. 

 
2.2.1      Jurnal Penelitian (PPh) Pasal 21 

 
Jurnal penelitian yaitu sebuah penelitian sebelumnya yang dapat 

mendukung penelitian selanjutnya. dalam penelitian yang dilakukan penulis 

mengenai pemotongan dan pelaporan serta perhitungan pajak penghasilan (PPh) 

Pasal 21 maka terdapat beberapa jurnal penelitian sebagai referensi dan acuan 

penulisan skripsi antara lain sebagai berikut: 

 

 
 

1. PROSEDUR      PENGHITUNGAN      DAN      PELAPORAN      PAJAK 

PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI PADA 

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) 

MADIUN. 

Dilla Astutik. 2009. Prosedur perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai pada kantor pelayanan perbendaharaan 

negara (KPPN) Madiun. Malang: Universitas Muhammadiyah. Jenis  penelitian  

yang  digunakan  yaitu  studi  kasus,  yang  menerangkan  bahwa
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sistem dan prosedur dalam pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 telah 

berjalan dengan baik dan sesuai dengan undang–undang yang berlaku. Dan untuk 

sistem  pelaporan  dan  penyetoran  pajak  penghasilan  (PPh)  Pasal  21  telah 

termonitor dengan baik sehingga tidak di temukanya penyelewengan dana. 

a. Persamaan:   Jenis   penelitian   yang   dipakai   yaitu   penelitian   kualitatif, 

pembahasan tentang prosedur perhitungan dan  pelaporan pajak penghasilan 

(PPh) pasal 21. 

b. Perbedaan: Penelitian ini menggunakan data skunder dan premier, sedangkan 

penelitian terdahulu hanya menggunakan data sekunder sebagai acuan 

penelitiannya. 

 

 
 

2. PENGARUH      SELF       ASSESSEMENT      SYSTEM      TERHADAP 

PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PADA PT. CEMERLANG. 

Umar Ardianto. 2010. Pengaruh Self Assessement system terhadap 

pemungut pajak penghasilan pada PT. Cemerlang. Malang: Fakultas Ekonomi. 

Universitas Muhammadiyah. menerangkan bahwa pelaksanaan sistem Self 

Assessement (Penilaian sendiri) Pada PT. Cemerlang apakah memiliki pengaruh 

pada wajib pajak pribadi (Karyawan). dalam kasus ini apakah system yang di 

terapkan PT. Cemerlang sebagai pihak pemotong dalam penyetoran pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 telah sesuai dengan apa yang telah di tetapkan 

perusahaan, dan apakah sesuai dengan perundang–undangan perpajakan yang 

berlaku. Sehingga dalam kasus ini penulis meneliti pengaruh dari Self Assessment 

yang   nantinya   akan   menjadi   pengaruh   yang   signifikan   terhadap   sistem 

perhitungan,  pelaporan  serta  penyetoran  (PPh)  Pasal  21.  dan  hasil  penelitian
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tersebut menunjukan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap metode 

pelaporan, perhitungan Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menunjuk ke arah 

negatif, dalam artian terdapat ketidak percayaan terhadap karyawan. 

a. Persamaan:   Penelitian   terdahulu   dan   penelitian   ini   yaitu   terletak   pada 

metodologi penelitian yang dipakai meliputi teknik pengambilan sample, serta 

teknik pengumpulan data. 

b. Perbedaan:  Penelitian  terdahulu  masih  menggunakan  undang–undang  lama 

yaitu di bawah tahun 2000 serta pembahasan atas penelitian yang di tulis. 

Acuan buku yang dipakai serta periode penelitian. 

 

 
 

3. PERLAKUAN       AKUNTANSI       DAN       PERPAJAKAN       ATAS 

 
PENGHITUNGAN (PPh) PASAL 21 PT “X” GRESIK. 

 
Purnomo. 2009. Perlakuan akuntansi dan perpajakan atas perhitungan 

PPh Pasal 21 PT “X” Gresik. Surabaya: Fakultas Ekonomi. Universitas Tujuh Belas 

Agustus  Penelitian ini meneliti apakah PT “X” telah menerapkan peraturan yang 

berlaku dalam menghitung pajak penghasilan (PPh)  Pasal 21 dan perlakuan 

akuntansi atas perhitungan pajak penghasilan   (PPh) Pasal 21 sudah tepat atau 

tidak.  Jenis  data  yang  diperoleh  adalah  data  kualitatif  dengan  menggunakan 

metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan tanya jawab. Teknik analisis 

yang digunakan adalah analisis kualitatif tanpa menggunakan analisis statistik. 

Dalam penelitian ini, perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 selama tahun 

2007 menurut perusahaan sebesar Rp. 313.576.887 sedangkan perhitungan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21 selama tahun 2007 sesungguhnya menurut peraturan 

yang berlaku ialah sebesar Rp. 350.419.806. dan penulis menyimpulkan bahwa
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mekanisme dalam melaporkan (PPh) pasal 21 yang terutang masih belum sesuai 

dengan UUD Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. 

a. Persamaan: Penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama membahas 

perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Jenis penelitian 

yang digunakan yaitu kualitatif serta tujuaan penelitian yaitu ingin mengetahui 

penerapan pemotongan (PPh) pasal 21. 

b. Perbedaan:    Penelitian  terdahulu  masih  menggunakan  undang-undang  yang 

lama serta variabel penelitian yang digunakan yaitu Snowball Sampling, 

sedangkan penelitian sekarang menggunakan teknik pengambilan sampel dengan 

purposive sampling 

4. VARIASI       PERHITUNGAN       DAN       PENYETORAN       PAJAK 

PENGHASILAN (PPh) PASAL 21. 

Arja sadjiarto. 2010. Variasi perhitungan dan penyetoran pajak 

penghasilan pasal 21. Surabaya: Fakultas Ekonomi. Universitas Kristen Petra. 

yang meneliti apakah terdapat variasi cara penghitungan dan penyetoran pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21/26 di perusahaan besar dan memiliki kecenderungan 

untuk lebih patuh. Metode penelitian yang dipakai adalah studi kasus tunggal pada 

PT “Y”, sebuah perusahaan manufaktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di 

tahun 2006 ada perbedaan penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 21/26 antara 

yang dilakukan PT. “X” dengan yang diatur oleh peraturan perpajakan, khususnya 

untuk pegawai tetap dan tidak tetap (harian). Variasi cara perhitungan dilakukan 

pada pegawai tetap karena adanya perhitungan ulang saat penyusunan SPT (PPh) 

Pasal 21 Tahunan dan pada pegawai harian karena penyederhanaan cara 

penghitungan  (PPh) pasal 21 atau 26 yang dianggap relatif rumit.
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a. Persamaan: Peneliti terdahulu dan penelitian ini sama-sama     menggunakan 

teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sama- 

sama membahas atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

b. Perbedaan:     Penelitian  terdahulu,  jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu 

kuantitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Serta teknik pengambilan sample, penelitian ini menggunakan Purposive 

sampling sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Simple Random 

Sampling. Dan isi pembahasan penelitian serta periode penelitian. 

 

 
 

2.3         Rerangka pemikiran 

 
Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan 

upaya untuk mewujudkan pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib  Pajak 

untuk secara langsung mendukung perkembangan dan pembangunan negara. 

Membayar pajak bukanlah tindakan yang sederhana. Pada dasarnya tidak 

seorangpun  yang  senang membayar  pajak  karena  mungkin  pembayaran  pajak 

tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  bagi  si  pembayar  pajak  serta 

maraknya korupsi atas pajak tersebut sehingga masih minimnnya kesadaran akan 

membayar pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pajak tersebut. 

Dengan Whitholding system suatu instansi atau perusahaan memiliki hak 

untuk  dapat  memotong pajak penghasilan  karyawan  atau memiliki  wewenang 

untuk memungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan. dan  setiap 

instansi  atau  perusahaan  harus  dengan  benar  dalam  memotong,  menghitung 

jumlah pajak yang terutang serta melaporkannya sesuai dengan prosedur undang– 

undang yang berlaku.
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Perhitungan atas pembebanan pajak penghasilan dihitung sesuai dengan 

berapa besar penghasilan karyawan yang nantinya akan terkena potongan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21, karena jumlah pajak yang nantinya akan dipotong harus 

sesuai dengan status karyawan, tunjangan perusahaan, dan kepemilikan atas NPWP   

atau   nomor   pokok   wajib   pajak   untuk   setiap   karyawan   yang penghasilannya 

di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Apabila seluruh persyaratan telah 

dipenuhi sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku maka perusahaan 

akan memotong, menyetor dan melaporkan jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 

21 yang terutang atas seluruh karyawannya khususnya untuk karyawan yang 

penghasilannya diatas PTKP yang selanjutnya akan dilaporkan ke Kantor Pajak 

Pusat (KPP). 

Di samping itu perusahaan harus memberikan data yang sebenar– benarnya  

mengenai  status  karyawan  serta  besar  penghasilan  perbulan  dari karyawa hal 

ini bertujuan agar tidak adanya penyelewengan dana oleh instansi atau perusahaan 

sehingga aktifitas pemotongan dan pelaporan  pajak penghasilan (PPh) pasal   21 

bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah   serta   undang–

undang   yang   berlaku.   Oleh   karena   itu   dalam Withholding system diperlukan 

kecermatan dalam melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

atas karyawan yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi instansi perusahaan 

maupun (KPP) kantor pelayanan pajak untuk memperoleh  data  yang  benar  akan  

pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  yang terutang. Sehingga dalam hal ini perlu 

diterapkan pemotongan, pelaporan serta penyetoran pajak penghasilan dengan 

menggunakan metode  Withholding system
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di mana instansi yang akan memotong, melaporkan serta menyetorkan (PPh) pasal 

 
21 ke (KPP) yang telah ditunjuk sesuai dengan wilayah instansi tersebut berada. 

 
Gambar 2.2 

 
Rerangka Pemikiran 

 
 
 

 
Wajib Pajak Badan 

 
 
 
 

Pajak penghasilan 

PPh pasal 21 
 

 
 
 
 

Prosedur pemotongan, perhitungan dan pelaporan 

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 
 

 
 
 
 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 
 

 
 
 
 

Tidak              Ada 
 
 

Terdapat 

pernyimpangan 

Tidak ada 

penyimpangan

 

 
 
 

Tidak sesuai dengan 

undang-undang 

perpajakan 

Sesuai dengan undang- 

undang perpajakan

 

 
 
 

Kesimpulan 

 

Sumber: Dikelola Penulis.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
 

3.1.      Objek Penelitian 

 
Objek dalam penelitian ini adalah penghasilan karyawan tetap PT. Harsi 

Pangan Utama yang telah di potong pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Jumlah 

seluruh karyawan pada PT. Harsi Pangan Utama yaitu sebanyak 26 karyawan terdiri 

dari 8 karyawan tetap dan 18 karyawan tidak tetap.  PT. Harsi Pangan Utama 

merupakan perusahaan manufaktur atau dagang yang berlokasi di Jl. Klampis  jaya  

No.  33  Q  surabaya,  penelitian  ini  dilakukan  selama  3  bulan terhitung sejak 

tanggal 2 Oktober 2011. Alasan peneliti menentukan PT. Harsi Pangan Utama 

sebagai objek penelitian karena perusahaan ini masih baru saja menerapkan 

Whitholding system yaitu sebuah sistem dimana pemotongan, perhitungan, dan 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di pungut langsung oleh perusahaan. 

 

 
 

3.2.      Pendekatan Penelitian dan Sumber Data 

 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara analisis 

kualitatif, yaitu dimana penulis mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan 

terperinci, dan memecahkan suatu permasalahan yang terjadi. untuk pengambilan 

data yang real, dan menyertakan berbagai sumber informasi, Penelitian ini dibatasi 

oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa  peristiwa dan aktivitas 

dari mekanisme pemotongan, perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 atas karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama di Surabaya.
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Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari beberapa metode 

yaitu: 

1. Observasi (pengamatan). 

 
Observasi atau pengamatan ini dilakukan di  PT. Harsi Pangan Utama. 

Data-data yang bisa diambil melalui metode ini: 

a. Data tentang proses perhitungan (PPh) pasal 21. 

b. Data jumlah pegawai. 

c. Data daftar gaji serta didasarkan atas apa gaji diberikan. 

 
2. Dokumentasi. 

 
Dokumentasi data dilakukan di PT. Harsi Pangan Utama Di Surabaya. 

Melalui metode ini data yang dapat diambil adalah: 

a. Data daftar gaji beserta insentif dan potongan-potongan yang dikenakan. 

 
b. Data perhitungan yang dilakukan dalam pemotongan pajak penghasilan 

 
(PPh) pasal 21. 

 
c. Sejarah pendirian instans/Perusahaan. 

 
d. Daftar jumlah dan nama karyawan tetap. 

 

 
 
 
 

3.3.     Teknik Pengambilan Sampel 

 
Sample  yang  di  gunakan  yaitu  sebanyak  5  karyawan  pada  PT.  Harsi 

Pangan Utama yang nantinya akan di hitung berapa jumlah penghasilan kena 

pajak dalam periode satu tahun pajak. dalam penelitian ini teknik yang digunakan 

dalam pengambilan sample yaitu purposive sampling, yaitu pengambilan sample 

secara   acak   sesuai   dengan   persyaratan   sample   yang   diperlukan   (sifat, 

karakteristik, ciri dan kriteria).
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Tujuan penulis memilih purposive sampling yaitu untuk membantu 

memudahkan proses penelitian dalam menggali informasi yang terkait dengan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 serta mendapatkan sumber data dan informasi yang 

akurat sehingga penentuan sample dengan menggunakan teknik purposive 

sampling di pilih demi mendapatkan sample yang sesuai dengan kriteria tertentu 

yang mendukung kemudahan dan kelancaran penelitian. 

 
 
 

3.4.    Teknik Pengumpulan Data 

 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan data 

instansi baik itu data skunder maupun data primer. hal ini bertujuan untuk 

memahami  situasi  sosial,  peristiwa,  peran,  interaksi,  dan  kelompok.  metode 

analisa data ini berkaitan dengan data instansi yang berupa data skunder dan data 

primer data penelitian dapat dikumpulkan melalui beberapa cara antara lain: 

1. Data Skunder: 

 
a. Data gaji karyawan 

 
b. Data status karyawan. 

 
c. Data insentif karyawan. 

d. Data Absensi karyawan. 

e. Data karyawan tetap yang di potong pajak (PPh) pasal 21. 

 
2. Data Primer: 

 
Wawancara secara langsung mengenai mekanisme pemotongan, perhitungan, 

dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21.
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3.5.      Definisi Operasional. 
 

Dalam  penelitian  ini  akan  di  jelaskan  mengenai  beberapa  kajian  yang 

berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut Muhammad ali (2009:325) menunjukkan bahwa Prosedur adalah tata 

cara kerja atau cara menjalankan pekerjaan. 

2. Menurut    Supramono    dan    damayanti    (2010:35)    menunjukkan    bahwa 

pemotongan adalah suatu kegiatan dimana individu/badan mengambil sebagian 

dari hasil (upah, bonus, gaji) atas pekerjaan atau jasa individu yang lainnya. 

3. Menurut    Supramono    dan    damayanti    (2010:35)    menunjukkan    bahwa 

Perhitungan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil dari sesuatu yang 

akan di hitung atau untuk mengetahui suatu nilai. 

4. Menurut  Waluyo  (2008:24)  menunjukkan  bahwa  Pelaporan  adalah  suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk menyampaikan hal–hal yang 

berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode 

tertentu. 

5. Menurut Supramono dan Damayanti (2010:2) menyatakan bahwa Pajak adalah 

iuran  wajib  yang  dipungut  oleh pemerintah  dari  masyarakat  (Wajib  pajak) 

untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas 

jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. 

6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2008:135) menyatakan bahwa 

Penghasilan yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi 

dalam bentuk pemasukan atau penambahan kemampuan ekonomis atas barang 

atau jasa.
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7. Menurut Markus (2005:156) menyatakan bahwa Pajak penghasilan (PPh) pasal 

 
21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. 

8. Menurut Arifin (2008:12) menyatakan bahwa gaji adalah suatu bentuk balas 

jasa  ataupun  penghargaan  yang  diberikan  secara  teratur  kepada  seorang 

pegawai atas jasa dan hasil kerjanya. 

9.  Menurut   Arifin   (2008:15)   menyatakan   bahwa   karyawan   tetap   adalah 

seseorang yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu 

secara  teratur,  termasuk   anggota  dewan   komisaris   dan   anggota  dewan 

pengawas yang secara teratur, terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan 

secara langsung, serta pegawai yang bekerja tidak berdasarkan kontrak untuk 

suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh 

( full time) dalam pekerjaan tersebut. 

10.  PT. Harsi Pangan Utama adalah suatu perusahaan dagang yang bergerak di 

bidang distributor daging olahan (Meat processing) di Surabaya.
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3.6.   Teknik Analisis Data 
 

Teknik Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah Case study (Studi 

kasus) yaitu dimana peneliti menganalisa  suatu fenomena dan konteks  dari suatu 

kasus yang masih kurang jelas khususnya   mengenai pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama di surabaya. 

Langkah–langkah  untuk  menganalisa  data  yang  dilakukan  oleh  peneliti 

untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data dan informasi berupa data penghasilan karyawan, daftar 

kehadiran karyawan, data tunjangan atau insentif   yang diberikan oleh 

perusahaan, kebijakan perusahaan  dalam pemberian gaji karyawan, serta data 

susunan keluarga karyawan. 

2. Melihat daftar status karyawan. 

 
3. Merumuskan perhitungan (PPh) Pasal 21. 

 
4. Menganalisa  data  yang  telah  terkumpul  dan  mengolah  data  menjadi  suatu 

kesimpulan akan permasalahn yang terjadi khususnya mengenai pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. 

5. Analisa kualitatif terhadap prosedur pemotongan, perhitungan dan pelporan 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama di Surabaya.
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BAB IV 

 
HASIL PENELITIAN 

 
 
 
 

4.1.     Gambaran Umum Objek Penelitian 

 
4.1.1   Profil Perusahaan 

 
1.      Nama Perusahaan                      :   PT. Harsi Pangan Utama 

 
2.      Alamat Perusahaan                   :JL. Klampis Jaya No. 33 Q 

 
3.      Telepon                                     :  +62315998691 

 
4.      Fax                                            :  +62315998693 

 
5.      Direktur                                     :  Kho Singgih Jatmiko 

 
6.      NPWP                                       :  03. 071. 343. 2- 606. 000 

 

 
 
 

4.1.2   Sejarah Perusahaan 
 

 
PT. Harsi Pangan Utama merupakan salah satu perusahaan dagang yang 

bergerak pada kegiatan distributor meat in processing (Produk daging olahan), 

perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Aroma Duta Rasa 

Prima  yang  berpusat  di  Jl.  By  pass  ngurah  rai  555x  pesanngaran  Denpasar 

Bali.PT. Harsi Pangan Utama berdiri sejak tanggal 15 januari 2001 dan pemilihan 

lokasi oprasional di pilih dengan mempertirmbangkan letak strategis dalam aktifitas 

penjualan, pengiriman dan pengambilan barang dagangan, hal tersebut bertujuan 

untuk meminimalisasi biaya dan efisiensi waktu. 

Sehingga tepat pada tanggal 25 Januari 2001 PT. Harsi Pangan Utama Resmi 

berdiri dan berlokasi di Jl. Klampis jaya no. 33Q Surabaya. Pada awal aktifitas   

perusahaan, produk yang di jual oleh PT. Harsi pangan utama masih



51 

51 

 

 

 
 

 
berkapasitas  kecil  yaitu  hanya  sekitar  10  kwintal  per  bulannya,  jenis  daging 

olahan yang di jual pada PT. Harsi Pangan Utama yaitu daging olahan maupun 

non olahan yang berasal dari tiga jenis daging hewani yaitu daging sapi, daging 

ayam dan daging babi yang masing-masing telah memiliki kemasan dan ukuran 

yang bervariasi. 

Dengan di dukung sebanyak 4 sales dalam aktifitas penjualan, berlahan– 

lahan PT. Harsi Pangan Utama mulai di kenal beberapa custumer baik dari  Hotel, 

Supermarket, Cafe,Toko roti, Restaurant, dan Ritel (eceran). Hanya dalam waktu 

satu tahun, perusahaan mampu mendapatkan omset atau pendapatan diatas target 

penjualan yang telah direncanakan sebelumnya. Sampai saat ini perusahaan 

semakin berkembang dengan adanya produk baru yang di tawarkan oleh PT. Harsi 

Pangan Utama mulai awal tahun 2010 yaitu ikan salmon, cumi, udang, dan ikan 

marlin. 

Dalamproses penjualannya, PT. Harsi Pangan Utama memiliki beberapa 

karyawan  yang mendukung segala aktifitas operasional perusahaan mulai dari 

Pembelian, Penjualan (Marketing), Pengiriman, Administrasi, Maintenance dan 

keuangan(Accounting).  PT  Harsi  Pangan  Utama  memiliki  beberapa  karyawan 

tetap maupun karyawan tidak tetap, jumlah karyawan tetap pada perusahaan ini 

sebanyak 8 orang  sedangkan 18 orang lainnya merupakan karyawan tidak tetap 

yang meliputi bagian pengiriman, pemeliharaan, kebersihan dan asisten bagian 

gudang. 

Dalam proses pengiriman barang PT. Harsi Pangan Utama menggunakan 

dua jenis kendaraan yaitu mobil yang di lengkapi dengan pendingin dan motor 

roda dua yang di lengkapi dengan cool bookhal ini dilakukan agar barang kiriman
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tidak mudah leleh dalam perjalanan dan menjaga kebersihan barang sampai pada 

tempat tujuan. Barang yang tersedia pada PT. Harsi Panagan Utama seluruhnya 

adalah daging (sapi, ayam, babi) dan proses penyimpanan pun sangat diperhatikan 

mulai dari penaruhan barang, sehu udara yang dingin hal ini bertujuan untuk 

menjaga kualitas daging agar tetap bagus dan tidak busuk sebelum kadaluarsa 

serta kebersihan tempat penyimpanan barang sangat diperhatikan demi kualitas 

daging agar selalu terjaga. Segala aktifitas perusahaan sangat di perhatikan demi 

mewujudkan suasana kerja yang baik dan disiplin sehingga seluruh karyawan 

pada PT. Harsi Pangan Utama dapat menjadi suatu penunjang kemajuan perusahaan. 

 

 
 

4.1.3   Lokasi Perusahaan 
 

 
PT  Harsi  Pangan  Utamaberlokasi  di  Jalan  klampis  jaya  No.  33  Q 

Surabaya. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan dan tujuan efisiensi dan 

efektifitas waktu, tenaga dan biaya sehingga hal tersebut sangat diperhitungkan 

demi kelancaran aktifitas dan kinerja karyawan yang meliputi penjualan, 

pengiriman, dan pengambilan barang dari supliar. Pemilihan lokasi PT. Harsi 

Pangan Utama antara lain bertujuan sebagai berikut: 

1.   Kemudahan   untuk   memasarkan,   penjualan   dan   pengiriman   produk 

khususnya supermarket dan hotel di seluruh wilayah surabaya. 

2.   Mudah dijangkau oleh masyarakat yang dekat dengan lokasi PT. Harsi 

 
Pangan Utama yang ingin membeli secara ritel atau eceran. 

 
3.   Efisiensi waktu, biaya dan tenaga.
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4.1.4   Struktur Organisasi Perusahaan 
 

 
Gambar 4.1 

 
Struktur Organisasi PT. Harsi Pangan utama 

 
 
 

 
Direktur 

 
 

Divisi 

Pemasaran 

Divisi 

Distribusi 

Divisi 

Pembelian 
Divisi Keuangan     

Divisi Gudang 
dan Akuntansi

 

 

Sumber: Data internal perusahaan 
 
 
 
 

1.    Direktur 
 

 
Direktur memiliki beberapa tugas antara lain sebagai berikut: 

 

 
a. Direktur yang juga sebagai pemilik perusahaan memiliki jabatan tertinggi 

yang   memiliki kekuasaan penuh terhadap perusahaan serta mengambil 

segala keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup 

perusahaan.Memimpin   dan menyelenggarakan seluruh aktivitas usaha 

yang telah digariskan oleh pemegang saham dan menentukan arah 

kebijakan khusus dan kebijakan umum sesuai dengan anggaran dasar 

perusahaan melalui penetapan visi, misi dan strategi perusahaan. 

b. Menjamin terciptanya citra usaha yang baik agar kepentingan pemegang 

saham, karyawan, para pelanggan dan masyarakat umumnya dapat 

terpenuhi. 

c. Memimpin,   mengarahkan,   mengendalikan   dan   mengawasi   semua 

pelaksanaan kegiatan yang ada dalam perusahaan.
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2.    Divisi Pemasaran 
 

Bagian pemasaran adalah bagian yang menangani hal-hal atau kegiatan yang 

berhubungan  dengan  penjualan  produk  perusahaan,  termasuk  di  dalamnya 

kegiatan pencarian order, promosi, dan hal lainnya yang berhubungan  dengan 

kegiatan pemasaran.Untuk menganalisa usaha pemasaran perusahaan dalam 

hubungannya untuk mendukung rencana penjualan.Untuk mengevaluasi 

perencanaan penjualan dan usaha manajemen penjualan agar terdapat sebuah 

rencana yang masuk akal dalam mencapai sasaran penjualan 

 

 
 

3.    Divisi Distribusi 

 
Pada bagian distribusi memiliki beberapa tanggung jawab antara lain 

bertanggung jawab langsung pada pendistribusianfisik produk, terkirimnya barang 

tepat waktu, hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen akan pelayanan 

PT. Harsi Pangan Utama yang selalu memberikan pelayanan yang baik dan mampu 

memberikan produk yang berkualitas baik. Divisi distribusi juga bertanggung jawab 

akan kualitas dan kuantitas barang yang akan dikirim sehingga mampu 

meminimalisasi kesalahan pengiriman barang dan meminimalisasi adanya 

ketidakpercayaan konsumen akan pelayanan yang diberikan PT. Harsi Pangan 

Utama. 

 

 
 

4.    Divisi Pembelian 

 
Adapun tugas yang dikerjakan bagian pembelian antara lain memesan barang, 

memeriksa barang, memeriksa faktur pembelian dan melakukan retur 

(pengembalian)    barang    jika    ada    kerusakkan    ataupun    ketidakcocokan
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barang.Bagian dari pembelian tidak hanya sebatas bagaimana manajemen berhasil 

menerapkan suatu mekanisme pengadaan barang secara tepat waktu dan sesuai 

dengan target harga, namun lebih jauh lagi adalah bagaimana menetukan strategi 

kemitraan antar perusahaan yang efektif. 

 

 
 

5.    Divisi Keuangan dan Akuntansi 

 
Divisi Keuangan mencakup kegiatan pencatatan dan akuntansi, pembayaran 

dan pengelolaan dokumen. Pencatatan keuangan dan akuntansi yaitu mencatat 

seluruh lalu lintas keuangan  yang terjadi  dalam perusahaan,  baik masuk atau 

keluar sampai dalam pelaporan keuangan yang berupa Laporan Laba atau Rugi 

dan Neraca. Laporan keuangan tersebut berguna dalam menganalisis perkembangan 

dan kondisi perusahaan. Pembayaran meliputi pembayaran atas pembelian  barang-

barang  dan  pembayaran  gaji  karyawan  PT.  Harsi  Pangan Utama.  Sedangkan  

pengelolaan  dokumen  yaitu  terutama  dokumen-dokumen pembelian dan 

penjualan yang akan berguna dalam pemeriksaan atau pengecekan kembali baik 

oleh pihak intern atau ekstern. Serta bertanggung jawab untuk melakukan   

pemotongan   pajak   penghasilan   dan   memberikan   laporan   atas terjadinya 

pemotongan gaji untuk pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Sehingga 

setiap masa pajak, bagian keuangan akan membuat laporan pemotongan pajak 

penghasilan kepada setiap karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama dan setelah 

bagian keuangan memotong gaji atas karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama 

selanjutnya bagian ini akan melaksanakan prosedur perpajakan atas penghasilan 

(PPh) pasal 21 yaitu menghitung jumlah pajak yang terutang dan
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melaporkannya ke KPP yang telah di tetapkan yaitu KPP cabang Jl. Raya Gubeng 

 
No 24. 

 

 
 
 

6.    Divisi Gudang 
 

 
Bagian ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang persediaan dan 

menyiapkan barang penjualan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari bagian 

penjualan dan akan menyiapkan barang yang tertera pada kartu pembelian yang 

telah di tulis oleh bagian penjualan, bagian ini bertanggung jawab penuh akan 

kualitas dan kuantitas barang yang ada pada gudang sebagai info keluar masuknya 

barang  agar  tidak  terjadinya  kesalahan  dalam  stok  harian  barang  persediaan. 

Untuk penyimpanan barang keluar barang bagian gudang menerapkan sistem FIFO, 

hal tersebut dimaksudkan untuk pengendalian persediaan yaitu kerusakan barang, 

masa kadaluarsa barang dan berkurangnya kebersihan barang yang disimpan karena 

produk atau barang yang dijual pada PT. Harsi Pangan Utama merupakan produk 

makanan daging mentah yang harus tetap segar dan berkualitas bagus untuk 

kesehatan konsumen. Divisi gudang jaga bertanggung jawab untuk memberikan 

informasi untuk produk yang telah habis dan adanya barang rusak hal tersebut akan 

di informasikan dengan bagian pembelian untuk diretur ke supliar. 

 

 
 

4.1.5     Visi dan Misi Perusahaan 
 

 
a.    Visi Perusahaan 

 

 
Menjadi satu-satunya perusahaan distribusi yang memberikan pelayanan yang 

ramah dan berkualitas kepada konsumen, serta mampu menjadi satu-satunya
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perusahaan dagang yang memberikan produk yang hiegenis dan berkualitas 

baik. 

 

b.    Misi Perusahaan 
 

 
1. Untuk  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  tinggi,  inovatif,  dan 

terjangkau serta produk mampu diterima oleh konsumen. 

2. Untuk   memberikan   kontribusi   pada   peningkatan   kualitas   hidup 

masyarakat atau konsumen dalam menkonsumsi produk pada PT. Harsi 

Pangan Utama. 

3. Memberikan  produk  yang  ramah  lingkungan  serta  tidak  mengganggu 

kesehatan konsumen. 

4. Berusaha  memberikan  pelayanan  tepat  waktu  dalam  mendistribusikan 

barang kepada konsumen. 

 

 
4.2      Deskripsi Hasil Penelitian 

 
Data penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah data penghasilan 

karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama yang nantinya akan menjadi objek pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. Sesuai dengan metodologi penelitian pada bab tiga 

disini penulis menjelaskan tahap-tahap dalam mengumpulkan data untuk 

pembahasan rumusan masalah yang telah diambil sehingga peneliti mampu 

memecahkan masalah yang di teliti agar dapat memberikan solusi atas masalah yang 

diteliti terhadap objek penelitian yang diambil. Tidak hanya mengumpulkan data 

saja melainkan pada pembahasan dan pengolahan data, penulis harus mampu 

melihat aktifitas dilapangan atau kegiatan nyata dalam perusahaan khususnya atas 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 apakah
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perusahaan telah menerapkan mekanisme pemotongan, perhitungan dan pelaporan 

pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan peraturan undang-undang 

perpajakan yang berlaku apakah telah maximal atau belum. Dalam penerapan 

mekanisme tersebut disini peneliti mengumpulkan bukti-bukti nyata tentang 

aktifitas perusahaan yaitu PT. Harsi Pangan Utama dalam melaksanakan aktifitas 

atas pemotongan, Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

atas penghasilan karyawan tetap. 

Untuk data-data perusahaan yang dikumpulkan yaitu data primer dan 

skunder yang mana data tersebut sangat diperlukan untuk mengetahui aktifitas 

perusahaan dalam menerapkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebagaimana 

bahwa PT. Harsi Pangan Utama menjadi wajib pungut atas pajak penghasilan 

karyawannya, sehingga setiap periode penggajian perusahaan akan memotong gaji 

karyawan untuk pajak penghasilan yang terutang atas pendapatan karyawan tetap 

sesuai dengan pendapatan masing-masing karyawan. Setelah proses pemotongan 

pendapatan telah dilakukan, perusahaan melakukan perhitungan atas pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang, setelah bagian akuntansi melakukan 

perhitungan baik untuk laporan keuangan perusahaan atas beban pajak peghasilan 

maka bagian akuntansi akan mencatat berapa jumlah gaji dan potongan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 yang telah dibebankan kepada masing-masing karyawan 

tetap PT. Harsi Pangan Utama. 

Untuk biaya pajak  yang telah  dipotong maka hal tersebut akan diakui 

sebagai hutang pajak penghasilan (PPh) pasal 21. Setelah beban pajak telah 

dibukukan maka perusahaan wajib melaporkan atas pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan sesuai dengan periode tertentu, pada saat pelaporan pajak penghasilan
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perusahaan tidak hanya melaporkan jumlah pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan melainkan perusahaan harus melampirkan beberapa lampiran dan 

formulir-formulir yang telah ditentukan oleh kantor pelayanan pajak, hal ini 

dilakukan  untuk  menghindari  adanya  keterlambatan  dan  kesalahan  pelaporan 

pajak khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

Setiap lampiran yang telah disediakan pada kantor pajak baik yang melalui 

online  maupun  manual  seluruhnya  merupakan  alat  pengendalian  kantor  pajak 

untuk seluruh wajib pajak agar mampu melaporkan pajak badan maupun pribadi 

tepat waktu serta mampu sebagai alat sosialisasi terhadap masyarakat yang masih 

belum melaporkan pajak penghasilannya maupun kepada masyarakat yang masih 

belum mengerti akan pajak penghasilan khususnya instansi-instansi ataupun orang 

pribadi yang telah memiliki dan mendirikan usaha sendiri. 

Pembahasan  berikutnya  penulis  akan  menjelaskan  mekanisme 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada 

PT. Harsi Pangan Utama, untuk memudahkan pembahasan dan pengolahan data 

dalam prosedur pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama  maka hal pertama yang dilakukan peneliti 

yaitu mengumpulkan data atas nama karyawan, gaji karyawan, tunjangan kesehatan 

serta tunjangan uang makan beserta data adanya potongan-potongan sesuai dengan 

kebijakan perusahaan.
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4.3      Pembahasan dan Analisa data 
 

Dalam Bab ini penulis akan membahas hasil penelitian mengenai prosedur 

dan mekanisme pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama yang nantinya akan menjawab rumusan 

masalah pada penulisan yang akan di teliti. Pembahasan pertama akan dijelaskan 

mengenai mekanisme pemotongan gaji karyawan tetap pada PT. Harsi Pangan 

Utama yang dipotong untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21.Pada bagian ini 

peneliti akan mengolah data yang diteliti untuk mencari solusi dan membuktikan 

suatu objek yang diteliti apakah telah sesuai dengan peraturan pemerintah atau 

undang-undang perpajakan yang berlaku atau masih belum sepenuhnya optimal 

dalam  segi  pelakanaannya.  Data  pertama  yang  diambil  yaitu  daftar  nama 

karyawan PT. Harsi Panagan Utama yaitu sebagai berikut: 

 

 
 

4.3.1     Daftar Nama Karyawan Tetap PT. Harsi Pangan Utama 

 
Tabel 4.1 

 
Daftar Nama Karyawan Tetap 

 
 

No 
 

Nama Karyawan 
 

Jabatan 
 

Masa Kerja 
 

Keterangan 
 

1 
 

Adi Wiyono 
 

Divisi Gudang 
 

3 tahun 
 

TK 
 

2 
 

Agustin Rosalina 
 

Accounting 
 

3 tahun 
 

TK 
 

3 
 

Anang Susanto 
 

Divisi Pembelian 
 

4 tahun 
 

K (1) 
 

4 
 

Nardi 
 

Divisi Pemasaran 
 

3 tahun 
 

K (3) 

5 Meliana Wenny Staf administrasi 2 tahun TK 
 

6 
 

Singgih Jatmiko 
 

Direktur 
 

7 tahun 
 

K (2) 
 

7 
 

Riono 
 

Divisi Distribusi 
 

2 tahun 
 

TK 
 

8 
 

Indra Seta 
 

Divisi Pemasaran 
 

4 tahun 
 

K 

Sumber: Data diolah penulis
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4.3.2 Daftar NPWP Karyawan Tetap PT. Harsi Pangan Utama 
 

Tabel 4.2 

 
Daftar NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Karyawan Tetap 

 

 
No Nama Pegawai Jabatan NPWP Alamat 

 

 

1 

 

 

Adi Wiyono 

 

 

Divisi gudang 

 

 

- 

Jl. Tidar 1 No. 

12B 

 
2 

Agustin  
Divisi keuangan 

 
06.426.831.5-021.000 

Jl. Permata alam 
permai No. 11 Rosalina 

 
3 

 
Anang Susanto 

Divisi  
06.331.432.8-017.000 

Jl. Tenggilis 
pembelian Mejoyo No.15 

 
4 

 
Indra Seta 

Divisi  
06.647.503.2-017.000 

Jl. Simo Gunung 
Barat No.17 pemasaran 

 
5 

Singgih  
Direktur 

 
05.323.546.1-016.000 

San Antonio No. 
13 Jatmiko 

Sumber: Data internal perusahaan 
 

 
Dari data diatas maka dasar akan pengenaan pajak penghasilan yang 

nantinya akan dipotong oleh perusahaan dapat   diketahui dengan melihat status 

dari masing-masing karyawan. Hal ini berfungsi sebagai indentitas pada 

perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang nantinya akan dibahas setelah 

seluruh data-data perusahaan di kumpulkan. Pada PT. Harsi Pangan utama memiliki 

sistem penggajian perbulan atau gaji bulanan, data atas gaji karyawn PT. Harsi 

Pangan Utma adalah sebagai berikut:
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4.3.3   Daftar Gaji Karyawan Tetap Tahun 2010 
 
 
 
 

Tabel 4.3 

 
Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Harsi Pangan Utama Tahun 2010 

 
 

 
 
 
 

No 

 
 
 
 

Nama Karyawan 

 

 
 
 

Jabatan 

 

 
 

Gaji Pokok 
per bulan 
(Rp) (1) 

 

 
 
 

Tunjangan Per 

bulan (Rp) (2) 

 

 
 

Gaji Bruto per 

bulan (Rp) (1) 

+ (2) 

 
1 

Adi Wiyono 
 

Divisi Gudang 
 

2.000.000 
 

700.000 
 

2.700.000 

 
2 

Agustin 
Rosalina 

Divisi 
Keuangan 

 
2.500.000 

 
700.000 

 
3.200.000 

 
3 

 
Anang Susanto 

Divisi 
Pembelian 

 
3.200.000 

 
1.000.000 

 
4.200.000 

 
4 

 
Sunardi 

Divisi 
Pemasaran 

 
3.000.000 

 
700.000 

 
3.700.000 

 
5 

 
Meliana Wenny 

Divisi 
Akuntansi 

 
1.800.000 

 
500.000 

 
2.300.000 

 
6 

 

Singgih Jatmiko 
 

Direktur 
 

15.000.000 
 

1.500.000 
 

16.500.000 

 
7 

 
Riono 

Divisi 
Distribusi 

 
1.500.000 

 
500.000 

 
2.000.000 

 
8 

 
Indra Seta 

Distribusi 
Pemasaran 

 
3.000.000 

 
1.000.000 

 
4.000.000 

Total 32.000.000 6.600.000 38.600.000 

Sumber: Data Internal Perusahaan. 

 
Berdasarkan keterangan tabel di atas maka kita dapat mengetahui berapa 

jumlah gaji dan jumlah tunjangan makan serta tunjangan kesehatan yang didapatkan 

oleh masing-masing karyawan tetap pada PT. Harsi Pangan Utama, setiap karyawan 

memiliki tunjangan sesuai dengan jabatannya. Pada tahun 2010 jumlah gaji bruto   

karyawan tetap sejumlah Rp 38.600.000,- Sedangkan untuk uang makan  

perusahaan memiliki kebijakan tertentu yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi karyawan yang telah bekerja selama 1-2 tahun mendapatkan tunjangan 

uang makan Rp 300.000,- per bulan.
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2. Bagi karyawan  yang telah bekerja lebih dari 2  tahun  tahun mendapatkan 

tunjangan uang makan Rp500.000,- per bulan. 

3. Bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari 3 tahun mendapatkan tunjangan 

uang makan Rp 800.000,- per bulan. 

4. Bagi karyawan yang telah bekerja lebih dari 5 tahun mendapatkan tunjangan 

uang makan Rp 1000.000,- per bulan. 

Untuk tunjangan kesehatan perusahaan memberikan kepada setiap karyawan 

sebesar Rp 200.000,- per bulan. tunjangan ini diberikan hanya pada karyawan  tetap  

saja  kecuali  tunjangan  kesehatan  untuk  direktur  yaitu  Rp 

500.000,- per bulan. hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja karyawan 

dan tanggung jawab karyawan untuk bekerja lebih baik lagi, sehinnga perusahaan 

menjamin kesehatan setiap karyawannya. Untuk kebijakan perusahaan atas uang 

makan  akan  dikenakan  potongan  uang  makan  sebanyak  Rp  50.000,-  hal  ini 

berlaku pada karyawan yang tidak bekerja selama 1 hari atau lebih tanpa keterangan 

tertentu maka uang makan akan dipotong sesuai dengan kebijakan perusahaan. 

Untuk data karyawan yang  dipotong uang makan selama tahun 2010 adalah Riono 

pada divisi distribusi dan Sunardi pada divisi pemasaran. data yang diperoleh adalah 

sebagai berikut:
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Tabel 4.4 

 
Potongan uang makan Sunardi tahun 2010 

 
 

 
No 

 

 
Bulan 

 

 

Hari 

bekerja 

 

Potongan 

uang makan 

per bulan 

(Rp) 

 

Tunjangan 

uang makan 

(Rp) per 

bulan 

 
 

Jumlah Netto 

uang makan 

(Rp) 

1 Januari 31 - 500.000 500.000 

2 Februari 28 - 500.000 500.000 

3 Maret 29 100.000 500.000 400.000 

4 April 30 - 500.000 500.000 

5 Mei 31 - 500.000 500.000 

6 Juni 26 200.000 500.000 300.000 

7 Juli 30 50.000 500.000 450.000 

8 Agustus 31 - 500.000 500.000 

9 September 30 - 500.000 500.000 

10 Oktober 31 - 500.000 500.000 

11 November 30 100.000 500.000 400.000 

12 
 

Desember 
 

31 
 

- 
 

500.000 
 

500.000 

Total 450.000 6.000.000 5.550.000 

Sumber: Data diolah penulis 
 

 
 
 

Dari tabel di atas maka diketahui bahwa karyawan atas nama Sunardi dengan 

jabatan divisi Pemasaran tidak hadir tanpa keterangan sebanyak sembilan hari 

sepanjang tahun 2010, sehingga total potongan atas uang makan Rp 450.000,- dan 

total tunjangan uang makan netto yang diperoleh Sunardi pada tahun 2010 adalah 

Rp 5.550000,-
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Tabel 4.5 

 
Potongan uang makan Riyono tahun 2010 

 
 

 
No 

 

 
Bulan 

 

 

Hari 
bekerja 

 

Potongan 

uang makan 

per bulan 

(Rp) 

 

Tunjangan 

uang makan 

(Rp) per 

bulan 

 
 

Jumlah Netto 

uang makan 

(Rp) 

1 Januari 31 - 300.000 300.000 

2 Februari 25 150.000 300.000 150.000 

3 Maret 30 50.000 300.000 250.000 

4 April 30 - 300.000 300.000 

5 Mei 31 - 300.000 300.000 

6 Juni 29 50.000 300.000 250.000 

7 Juli 31 - 300.000 300.000 

8 Agustus 31 - 300.000 300.000 

9 September 29 50.000 300.000 250.000 

10 Oktober 31 - 300.000 300.000 

11 November 30 - 300.000 300.000 

12 Desember 31 - 300.000 300.000 

Total 300.000 3.600.000 3.300.000 
Sumber: Data diolah penulis 

 
 
 
 

Dari  tabel  di  atas  maka  diketahui  bahwa karyawan  atas  nama Riyono 

dengan jabatan divisi distribusi tidak hadir tanpa keterangan sebanyak lima hari 

sepanjang tahun 2010, sehingga total potongan atas uang makan sebanyak Rp. 

300.000,- dan total tunjangan uang makan neto yang diperoleh pada tahun 2010 

adalah Rp 3.300.000,- Untuk tahun 2011 perusahaan telah memberikan kebijakan 

baru  untuk  meminimalisasi  ketidakhadiran  karyawannya  yaitu  ijin  hanya  di 

berikan pada karyawan yang memiliki keperluan yang sangat mendesak dan sakit 

serta ketidak hadiran karyawan diharuskan mencantumkan keterangan yang dapat 

diterima oleh perusahaan maka untuk tahun 2011 tidak ada potongan tunjangan uang  

makan  pada  karyawan  PT.  Harsi  Pangan  Utama  dikarenakan  adanya
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peraturan  yang  sangat  ketat  dari  perusahaan  dalam  hal  kehadiran  karyawan, 

sehingga pada tahun 2011 tidak ada karyawan yang tidak hadir tanpa keterangan. 

Apabila  terdapat  karyawan  yang  masih  tidak  masuk  tanpa  keterangan, 

maka perusahaan akan mengeluarkan SP atau surat peringatan kepada seluruh 

karyawan PT. Harsi Pangan Utama hal ini dilakukan untuk kedisiplinan seluruh 

karyawan perusahaan demi menjaga komitmen untuk selalu memberikan pelayana 

yang baik buat konsumen maupun perusahaan, karna kedisiplinan merupakan hal 

yang sangat penting ditanamkan pada setiap karyawan PT. Harsi pangan utama 

untuk tetap menjaga nama baik perusahaan akan kualitas karyawannya, apabila 

kedisiplinan telah terwujud maka    perusahaan akan memberikan suatu penghargaan 

bagi setiap karyawan yang mampu memberikan suatu contoh bekerja yang baik. 

 

 

4.3.4 Daftar Gaji Karyawan Tetap Tahun 2011 
 

 

Tabel 4.6 
 

Daftar Gaji Karyawan Tetap PT. Harsi Pangan Utama tahun 2011 
 

 
 

 

No 

 

 

Nama Karyawan 

 

 

Jabatan 

 

Gaji Pokok 

per bulan 

(Rp) (1) 

 

Tunjangan 

per bulan 

(Rp) (2) 

Total Gaji 
Bruto per 

bulan (Rp) = 

(1) + (2) 
 

1 
 

Adi Wiyono 
Divisi 
Gudang 

 

2.500.000 
 

700.000 
 

3.200.000 

 

2 
 

Anang Susanto 
Divisi 
Pmbelian 

 

3.400.000 
 

1.000.000 
 

4.400.000 

 

3 
 

Agustin Rosalina 
Divisi 
Keuangan 

 

2.800.000 
 

700.000 
 

3.500.000 

 

4 
 

Indra Seta 
Divisi 
Pemasaran 

 

3.500.000 
 

1.200.000 
 

4.700.000 

 

5 
 

Singgih Jatmiko 
 

Direktur 
 

20.000.000 
 

1.500.000 
 

21.500.000 

 

Total 32.200.000 5.100.000 37.300.000 

Sumber: Data diolah penulis
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Berdasarkan keterangan tabel di atas maka kita dapat mengetahui berapa 

jumlah gaji dan jumlah tunjangan uang makan serta tunjangan kesehatan yang 

didapatkan oleh masing-masing karyawan pada PT. Harsi Pangan Utama, untuk 

tahun 2011,  jumlah gaji bruto  karyawan tetap sejumlah Rp 37.300.000,-. Jumlah 

uang makan karyawan pada tahun 2011 memiliki kenaikan sesuai dengan masa 

bekerja masing-masing karyawan. pada tabel 4.6 dapat di ketahui setiap gaji 

karyawan  tetap  pada  PT.  Harsi  pangan  utama  mengalami  kenaikan  yang 

signifikan, serta tidak terdapatnya potongan uang makan pada tahun 2011. 

 

 
 

4.3.5   Mekanisme  Pemotongan  Gaji  Karyawan  Tetap  PT.  Harsi  Pangan 

 
Utama. 

 
Penggajian yang diberikan PT. Harsi Pangan Utama kepada seluruh 

karyawannya dilakukan  pada akhir  bulan  atau  tepat  pada tanggal  satu,  setiap 

proses pembayaran gaji, accounting memberikan gaji sesuai dengan jumlah yang 

telah tertera di buku keterangan gaji yang telah ditetapkan oleh direktur. Dalam 

hal ini bagian accounting memiliki tugas untuk menghitung jumlah gaji yang 

harus dibayarkan kepada karyawan dan memotong gaji karyawan atas pajak 

penghasilan  (PPh) pasal  21.  Sebelum  accounting  melakukan  pembayaran  gaji 

serta  belum  menerima  tandatangan  karyawan  untuk  keterangan  terima  gaji, 

terlebih dahulu accounting memberikan bukti pemotongan atas pembayaran pajak 

penghasilan yang telah dibebankan kepada karyawan yang telah memiliki gaji di 

atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), selain itu accounting juga memberikan 

bukti perhitungan pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan yaitu PT. Harsi  

Pangan  Utama,  hal  ini  bertujuan  untuk  meminimalisasi  adanya  ketidak
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percayaan karyawan akan adanya potongan gaji untuk pembayaran pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 serta memberikan pendidikan akan mekanisme 

perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk  karyawan PT. Harsi Pangan 

Utama khususnya untuk karyawan tetap. Sebelum menentukan berapa besarnya 

pajak yang terutang, maka terlebih dahulu pemotong pajak yaitu PT. Harsi Pangan 

Utama harus mengetahui subjek pajak yang dituju, yang dimaksud wajib pajak 

disini adalah karyawan PT. Harsi Pangan Utama Surabaya yang berstatus pegawai 

tetap. Seperti yang tertera pada gambar dibawah ini, bahwa PT. Harsi Pangan Utama  

melakukan  pemotongan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  penghasilan (PPh) 

pasal 21. Pemotongan (PPh) pasal 21 dilakukan terhadap pegawai tetap PT. Harsi 

Pangan Utama di Surabaya, setelah mengetahui berapa besarnya pajak yang 

terhutang maka PT. Harsi Pangan Utama melakukan penyetoran ke bank yang 

telah di tunjuk oleh pemerintah dimana hal ini yaitu departemen keuangan.
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Gambar 4.2 

 

 
Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan (PPh) pasal 21 

 
 
 

 
SPT & SSP 

Pelaporan         
PT. Harsi           

Penyetoran 

Pangan Utama 

 

 

Menggunakan SSP

 

 
 

KPP atau KP4 Pegawai Tetap                                  Bank atau Kantor Pos

 

 
 
 

Gaji dan Tunjangan 
 
 

 
Dikurangi biaya jabatan 5% 

 
 
 

 

Penghasilan Netto 
 
 
 

Dikurangi PTKP 
PTKP lebih besar dari 

penghasilannetto

 
 
 

Penghasilan Kena Pajak PKP Nihil

 
 
 
 

PPH yang terutang 
 
 
 
 

Tarif pasal 21 UU PPh 
 
 
 
 

Sumber: Data diolah penulis
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4.3.6   Mekanisme Perhitungan (PPh) pasal 21 Karyawan Tetap PT. Harsi 

 
Pangan Utama. 

 
Mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan 

tetap pada PT. Harsi Pangan Utama dilakukan oleh bagian accounting yang nantinya 

akan berfungsi sebagai laporan atas biaya pajak penghasilan (PPh) pasal 

21 dan sebagai dasar perhitungan jumlah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

terutang akan dicatat sesuai dengan periode tertentu. Berikut adalah proses atas 

mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas karyawan tetap 

pada PT. Harsi Pangan Utama adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan pajak penghasilan yang dipotong dari karyawan tetap PT. Harsi 

Pangan  Utama  diperoleh  dengan  menggunakan  daftar  gaji  karyawan  yang 

berisi rincian masing-masing karyawan meliputi gaji pokok, tunjangan uang 

makan  dan tunjangan kesehatan yang diperoleh karyawan. 

2. PT.  Harsi  Pangan  Utama  mengelompokkan  para  karyawannya  berdasarkan 

statusnya yaitu sudah kawin, belum kawin atau tidak kawin dan juga sudah punya 

anak, tanggungan (sedarah dan semenda) atau belum punya anak untuk 

membantu proses penetapan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

3. Pembayaran  pajak  penghasilan  dilakukan  setiap  bulan  dengan  memotong 

penghasilan  para  karyawan,  dalam  hal  ini  yang  bertugas   yaitu  bagian 

keuangan. 

4. PT. Harsi Pangan Utama melakukan pembayaran pajak dengan cara bulanan atau 

menggunakan SPT Masa, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 tahun 

takwim tertentu. PT. Harsi Pangan Utama melakukan pembayaran pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 dengan cara transfer ke bank BNI yang nantinya
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akan masuk pada kas negara cabang yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) sesuai dengan tempat usaha didirikan, cabang pembayaran  transfer  

untuk  PT.  Harsi  Pangan  utama  yaitu  bank  BNI  Jl. Klampis Jaya no. 12 B. 

5. PT. Harsi Pangan Utama dalam menentukan pajak penghasilan menggunakan 

pembukuan dan hal ini ditandai dengan penggunaan laporan keuangan 

perusahaan dan daftar gaji karyawan tetap perusahaan serta tunjangan- tunjangan 

yang diberikan. 

6. Tarif biaya jabatan yaitu 5% dari gaji bruto karyawan tetap, dan maksimum 

 
Rp. 500.000,- per bulan serta Rp 6.000.000,- pertahun. 

 
Berikut ini adalah perhitungan atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 terutang 

pada karyawan PT. Harsi Pangan Utama Surabaya tahun 2010 dan tahun 2011. 

a. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 periode Januari 2010 pada 

penghasilan karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama. 

1. Perhitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Indra seta (Divisi Pemasaran) 

 
untuk bulan januari 2010 adalah: 

 

Gaji sebulan 
 

3.000.000 

Tunjangan Uang makan  200.000 

Tunjangan Kesehatan  800.000 
 

JumlahPenghasilan Bruto 
 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 4.000.000) 

 
 
 

 
200.000 

 

4.000.000 

Jumlah Pengurangan  (200.000) 

Jumlah penghasilan Neto 
PTKP: 

  

3.800.000 

- Diri WP Sendiri 1.320.000 
 

- Status Kawin 

Jumlah PTKP Sebulan 

1.320.000 
 

 

(2.640.000) 
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Gaji sebulan 
 

 

15.000.000 

Tunjangan Uang makan  1.000.000 

Tunjangan Kesehatan  500.000 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 16.500.000) 

 
 

 
500.000 

16.500.000 

Jumlah Pengurangan  (500.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  16.000.000 

 

- Diri WP Sendiri 
 

1.320.000 
 

-Tanggungan 2 anak 2.640.000  

-Tanggungan istri 
Jumlah PTKP 

1.320.000  
          (5.820.000) 

Penghasilan Kena Pajak  10.720.000 
PPh Pasal 21 terutang  536.000 

 

 
 
 

Penghasilan Kena Pajak                                                                 1.160.000 

PPh Pasal 21 Terutang                                                                       58.000 
 

 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Indra seta pada 

periode bulan januari 2010 sebesar Rp 58.000,- 

2. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Singgih Jatmiko (Direktur) 

 
untuk bulan Januari 2010 adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTKP Sebulan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada Singgih Jatmiko 

untuk periodebulan januari 2010 sejumlah Rp536.000,-
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3. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Adi Wiyono (Divisi gudang). 

 

Gaji sebulan 
  

2.000.000 

Tunjangan Uang makan   500.000 

Tunjangan Kesehatan   200.000 

Penghasilan bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (2.700.000x5%) 

 
 

 
135.000 

 2.700.000 

Jumlah Pengurangan   (135.000) 

Penghasilan Neto Sebulan   2.565.000 

PTKP: 
 

- Diri WP Sendiri 

Jumlah PTKP 

1.320.000   

 
 

(1.320.000) 
 

Penghasilan Kena Pajak   1.245.000 
 

PPh Pasal 21 terutang 
  74.700 

 
 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Adi Wiyono, pada 

periode bulan januari 2010 adalah Rp 74.700,- 

 

4. Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Agustin Rosalina (Divisi 

 
Keuangan). 

 

Gaji sebulan 
  

2.500.000 

Tunjangan Uang makan   500.000 

Tunjangan Kesehatan   200.000 

Penghasilan bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (2.700.000x5%) 

 
 

 
160.000 

 3.200.000 

Jumlah Pengurangan   (160.000) 

Penghasilan Neto Sebulan   3.040.000 

PTKP: 
 

- Diri WP Sendiri 

Jumlah PTKP 

1.320.000   

 
 

(1.320.000) 
 

Penghasilan Kena Pajak   1.720.000 
 

PPh Pasal 21 terutang 
  86.000 
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Gaji sebulan 
 

 

3.200.000 

Tunjangan Uang makan  800.000 

Tunjangan Kesehatan  200.000 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 16.500.000) 

 
 

 
210.000 

4.200.000 

Jumlah Pengurangan  (210.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  3.990.000 

 

- Diri WP Sendiri 
 

1.320.000 
 

-Tanggungan 1 anak 1.320.000  

-Tanggungan istri 
Jumlah PTKP 

1.320.000  
          (3.960.000) 

Penghasilan Kena Pajak  30.000 
PPh Pasal 21 terutang  1.500 

 
 
 
 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Agustin Rosalina, 

pada periode bulan januari 2010 adalah Rp 86.000,- 

b. Perhitungan   pajak   penghasilan   (PPh)   pasal   21   Anang   Susanto   (Divisi 

 
Pembelian) untuk bulan Januari 2010 adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTKP Sebulan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada Anang Susanto untuk 

periodebulan januari 2010 sejumlah Rp1.500,- 

2.  Perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  periode  Januari  2011  pada 

penghasilan karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama. 

a. Perhitungan Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Indra seta (Divisi Pemasaran) 

 
untuk bulan januari 2011 adalah:
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Gaji sebulan 
 

 

20.000.000 

Tunjangan Uang makan  1.000.000 

Tunjangan Kesehatan  500.000 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 16.500.000) 

 
 

 
500.000 

21.500.000 

Jumlah Pengurangan  (500.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  21.000.000 

 

- Diri WP Sendiri 
 

1.320.000 
 

-Tanggungan 2 anak 2.640.000  

-Tanggungan istri 
Jumlah PTKP 

1.320.000  
          (5.280.000) 

Penghasilan Kena Pajak  15.720.000 
PPh Pasal 21 terutang  786.000 

 

 
 
 

Gaji sebulan 
 

3.500.000 

Tunjangan Uang makan  1.000.000 

Tunjangan Kesehatan  200.000 
 

JumlahPenghasilan Bruto 
 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 4.000.000) 

 
 
 

 
235.000 

 

4.700.000 

Jumlah Pengurangan  (235.000) 

Jumlah penghasilan Neto 
PTKP: 

  

4.465.000 

- Diri WP Sendiri 1.320.000 
 

- Status Kawin 

Jumlah PTKP Sebulan 

1.320.000 
 

 

(2.640.000) 

Penghasilan Kena Pajak  1.825.000 

PPh Pasal 21 Terutang  91.250 
 

 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Indra seta pada 

periode bulan januari 2011 sebesar Rp 91.250,- 

b. Perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  Singgih  Jatmiko  (Direktur) 

 
untuk bulan Januari 2011 adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTKP Sebulan:
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Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada Singgih Jatmiko 

untuk periodebulan januari 2011 sejumlah Rp786.000,- 

 

 
 

c.  Perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Adi Wiyono (Divisi gudang). 

 

Gaji sebulan 
  

2.500.000 

Tunjangan Uang makan   500.000 

Tunjangan Kesehatan   200.000 

Penghasilan bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (2.700.000 x 5%) 

 
 

 
160.000 

 3.200.000 

Jumlah Pengurangan   (160.000) 

Penghasilan Neto Sebulan   3.040.000 

PTKP: 1.320.000   

 

- Diri WP Sendiri 

Jumlah PTKP 

   

 

(1.320.000) 
 

Penghasilan Kena Pajak   1.720.000 
 

PPh Pasal 21 terutang 
  103.200 

 
 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Adi Wiyono, pada 

periode bulan januari 2011 adalah Rp 103.200,- 

d.Perhitungan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  Agustin  Rosalina  (Divisi 

 
Keuangan). 

 

Gaji sebulan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
175.000 

 
2.800.000 

Tunjangan Uang makan  500.000 

Tunjangan Kesehatan  200.000 

Penghasilan bruto 

Pengurangan : 

 3.500.000 

1. Biaya Jabatan (2.700.000 x 5%) 

Jumlah Pengurangan 

  

 

(175.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  3.325.000 
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Gaji sebulan 
 

 

3.400.000 

Tunjangan Uang makan  800.000 

Tunjangan Kesehatan  200.000 

Penghasilan Bruto 

Pengurangan : 

1. Biaya Jabatan (5% x 16.500.000) 

 
 

 
220.000 

4.400.000 

Jumlah Pengurangan  (220.000) 

Penghasilan Neto Sebulan  4.180.000 

 

- Diri WP Sendiri 
 

1.320.000 
 

-Tanggungan 1 anak 1.320.000  

-Tanggungan istri 
Jumlah PTKP 

1.320.000  
          (3.960.000) 

Penghasilan Kena Pajak  220.000 
PPh Pasal 21 terutang  11.000 

 

 
 

PTKP: 
 

- Diri WP Sendiri 

Jumlah PTKP 

Penghasilan Kena Pajak 

PPh Pasal 21 terutang 

 

1.320.000 
 
 

 
(1.320.000) 

2.005.000 

100.250

 
 
 
 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang untuk Agustin Rosalina, 

pada periode bulan januari 2011 adalah Rp 100.250,- 

b. Perhitungan   pajak   penghasilan   (PPh)   pasal   21   Anang   Susanto   (Divisi 

 
Pembelian) untuk bulan Januari 2011 adalah: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTKP Sebulan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadi pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada Anang Susanto untuk 

periodebulan januari 2011 sejumlah Rp 11.000,-
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4.3.7   Mekanisme  Pelaporan  (PPh)  Pasal  21  Karyawan  Tetap  PT.  Harsi 

 
Pangan Utama. 

 
Berdasarkan sistem pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh 

PT. Harsi Pangan Utama yang di sebut dengan Whitholding System (pemotongan, 

perhitungan, dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dilakukan oleh 

perusahaan atau badan) maka terdapat beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh wajib pajak dalam hal ini yaitu PT. Harsi Pangan Utama sebelum melaporkan 

pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  atas  karyawan  tetap  yang  terutang  oleh 

pemotong pajak yaitu PT. Harsi Pangan Utama maka syarat-syarat yang harus 

dipenuhi   antara lain adalah formulir surat pemberitahuan masa (SPM) untuk 

pemberitahuan pajak pada suatu masa pajak atau surat pemberitahuan pajak yang 

dilaporkan per-bulan, atau (SPT) surat pemberitahuan tahunan untuk suatu tahun 

pajak atau pajak tahunan yang nantinya akan berfungsi untuk melaporkan 

perhitungan  dan  atau  pembayaran  pajak  penghasilan  atas  karyawan  tetap  PT. 

Harsi Pangan Utama dalam hal ini yang memiliki tanggung jawab dalam mengisi 

dan mengambil surat pemberitahuan masa atau tahunan adalah bagian keuangan 

atau accounting. 

Dan untuk pembayaran atau melunasi PPh adalah formulir surat setoran 

pajak (SSP) pada bank persepsi atau kantor pos. formulir (SSP) berfungsi sebagai 

surat yang oleh wajib pajak yaitu PT. Harsi Pangan Utama untuk melakukan 

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara dan (SSP) ini 

selanjutnya   berfungsi   sebagai   alat   bukti   atas   laporan   pembayaran   pajak 

penghasilan  (PPh)  pasal  21  atas  karyawan  tetap  PT.  Harsi  Pangan  Utama 

Surabaya.  Untuk  pengisian  (SSP)  dapat  dilihat  pada  lampiran  (25-28)  dalam
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(SSP) terdapat empat rangkap yang nantinya akan diserahkan saat PT. Harsi Pangan 

Utama telah membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada bank atau kantor  pos.  

serta  formulir  1721  A1  untuk  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21 tahunan serta 

formulir 1721-T untuk pajak penghasilan (PPh) pasal 21 masa. 

Isi dari formulir 1721 dapat dilihat pada lampiran (29-32)   yang mana 

keseluruhan dari isi formulir 1721 merupakan bukti      jumlah 

pemotongan,penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas 

pendapatan karyawan tetap, pelaporan  yang dilakukan oleh PT. Harsi Pangan 

Utama setiap tanggal 17 Februari apabila pelaporan dilakukan atas pajak 

penghasilan  (PPh)  pasal  21  yang  terutang  pada  periode  bulan  januari  tahun 

tertentu. 

 

Setelah formulir-formulir diatas tersebut terpenuhi dan diisi dengan benar 

PT. Harsi Pangan Utama harus   melapor ke kantor pelayanan pajak (KPP) dan 

KP4 dengan membawa surat pemberitahuan (SPT) disertai surat setoran pajak. Batas 

waktu pelaporan dilakukan setiap tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. 

Apabila  Penyetoran atau pelaporan  pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan yang di hitung dari saat jatuh tempo 

pembayarannya  sampai  dengan  tanggal  pembayaran  dan  bagian  dari  bulan 

dihitung penuh 1 (satu) bulan. pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di 

lakukan dengan cara menyampaikan SPT masa pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. SPT tahunan harus 

dilampirkan lembar kedua SSP (Surat Setor Pajak), lembar kedua bukti pemotong, 

dan juga daftar bukti pemotong.
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Berdasarkan pasal 3 ayat (2) undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa wajib pajak (WP) harus mengambil  

sendiri  formulir SPT  yang telah diatur  dalam  surat  kapala  kantor pelayanan 

pajak Surabaya S-26.SPT/WPJ.12/KP.0703/2009 yang mengatakan bahwa 

pengambilan dapat dilakukan secara individual atau kolektif di BNI cabang 

Surabaya atau KPP Pratama Surabaya (Jl. Raya Gubeng) dalam hal ini PT. Harsi 

Pangan Utama telah mengambil secara kolektif untuk pengisiannya serta 

pelaporannya tetap menjadi tanggung jawab penuh wajib pajak bagian keuangan 

PT. Harsi Pangan Utama. Disaat melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 ke 

KPP bukti-bukti atau formulir-formulir yang telah ditentukan sesuai dengan form 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 maka pihak pelapor harus membawa 

formulirnya dengan lengkap dan benar apabila pelaporan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan KPP maka pelaporan (PPh) pasal 21 tidak 

dapat diproses, untuk menghindari adanya kekeliruan saat pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 maka bagian keuangan PT. Harsi Pangan Utama harus 

mengetahui dan memahami alur dari pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. 

Berikut ini adalah alur dari proses pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

adalah sebagai berikut: 

1.    Menerima Formulir SPT 

 
2.    Meminta formulir 1721 lalu difotocopy rangkap 4 

 
3.    Mengisi Formulir SPT (data diambil dari formulir 1721-A1) 

 
4.    Meminta  tandatangan  Direktur  PT.  Harsi  pangan  Utama  (Tn.  Singgih 

 
Jatmiko). 

 
5.    Melaporkan ke KPP  Surabaya (Jl. Raya Gubeng).
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6.    Menyampaikan SPT masa (PPh) pasal 21. 

 
7. Menerima Surat Bukti bahwa telah melaporkan PPh pasal 21 untuk tahun 

yang tertera. 

8.    Perusahaan melampirkan SSP atas nama PT. Harsi Pangan Utama. 

 
9.    Batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20. 

 
10.  Khusus bulan Desember, harus melampirkan Formolir 1721 (Daftar bukti 

pemungutan). 

 

Setelah  pelapor  melampirkan  semua  formulir-formulir  tersebut  maka 

bagian  keuangan  PT.  Harsi  Pangan  Utama  menyerahkan  Berkas-berkas  yang 

harus di serahkan kepada petugas kantor pajak untuk di koreksi dan diproses atas 

pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21, setelah laporan dan formuli-formulir 

dan prosedur telah sesuai dengan tata cara pelaporan pajak atas penghasilan (PPh) 

pasal 21 karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama maka petugas pajak akan 

memasukkan data yang telah di isi oleh pelapor yaitu bagian keuangan PT. Harsi 

Pangan Utama, setelah proses telah di selesaikan petugas pajak maka pelapor akan 

di berikan nota bukti pembayaran sesuai dengan periode pembayaran dan pelaporan 

pajak penghasilan. 

Setelah melakukan pelaporan pajak pengahasilan (PPh) pasal 21 maka PT. 

Harsi Pangan Utama sebagai pihak pemungut dan pemotong memiliki kewajiban 

untuk memberikan beberapa lampiran sebagai bukti atas terjadinya pemotongan, 

perhitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan karyawan tetapkewajiban tertentu 

yang harus di penuhi oleh pemotong pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu antara 

lain:
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a.    PT. Harsi Pangan Utama Selaku Pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

wajib memberikan bukti pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 (KP. 

PPh.2.1/BP-95) baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya 

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima 

uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon,   dan penerima dana 

pensiun iuran pasti. 

b. PT. Harsi Pangan Utama selaku Pemotong pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 

wajib memberikan Bukti pemotongan (PPh) Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 

atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan 

dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir. 

c.    Apabila  pegawai  tetap  berhenti  bekerja  atau  pensiun  pada  bagian  tahun 

takwim, maka bukti pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2) diberikan 

oleh direktur PT. Harsi Pangan Utama selambat–lambatnya satu bulan setelah 

pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun. 

d. Penerima  penghasilan  yaitu  karyawan  PT.  Harsi  Pangan  Utama  wajib 

menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak Direktur PT. Harsi 

Pangan Utama penghasilan (PPh) Pasal 21 yang menyatakan jumlah 

tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan 

menjadi subjek pajak dalam negeri. 

e.    Untuk melaksanakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, pemotong 

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atau yaitu PT. Harsi Pangan Utama pada 

bagian keuangan agar menggunakan buku petunjuk pemotongan pajak 

penghasilan (PPh) Pasal 21.
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Dari keterangan diatas maka kita dapat mengetahui proses dan mekanisme 

pelaporan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  yang  telah  dibebankan  kepada 

masing-masing karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama sebagaimana pada 

ketentuan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas biaya jabatan dengan 

Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  250/PMK.03/2008  tanggal  31  Desember 

2008  yaitu maksimum untuk biaya jabatan terbilang Rp 500.000,- per-bulan dan 

 
Rp. 6.000.000 pertahun. 

 
Sehingga untuk penghasilan bruto yang telah dikalikan biaya jabatan sebesar 

5% dan hasilnya menunjukkan lebih dari Rp. 500.000,- maka yang di akui hanya 

sebesar Rp 500.000,- saja karena telah ada penetapan maksimum biaya jabatan. 

Serta untuk penghasilan tidak kena pajak dilihat dari berapa tanggungan wajib pajak 

pribadi tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur perhitungan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 yang terutang pada periode tahun tertentu. 

 

 
4.3.8    Mekanisme Pencatatan Biaya (PPh) Pasal 21 

 

 

a. Mekanisme Pencatatan atas beban gaji dan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama Surabayabulan Januari tahun 2010. 

Jurnal saat perhitungan: 
 

 

Debet                                Kredit
 

Beban gaji (bruto)                    30.600.000 

Beban pajak PPh Pasal 21              756.200 

Hutang gaji (bruto)                                                            30.600.000 

Hutang PPh pasal 21                                                               756.200 

 
2.  Jurnal saat Pembayaran: 

 

a. Saat gaji di bayar. 
 

Hutang gaji (bruto)                    38.600.000 

Kas/Bank                                                                                   38.600.000
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b. Saat pembayaran (PPh) pasal 21. 

 

Hutang (PPh) pasal 21                      756.200 

Kas/Bank                                                                                           756.200 
 

 
 

b. Mekanisme pencatatan atas beban gaji dan  pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama Surabaya bulan Januari tahun 2011. 
 

Jurnal saat perhitungan: 
 

 

Debet 

 

 

Kredit 

 

Beban gaji (bruto) 
 

37.300.000 
 

Beban pajak PPh Pasal 21 
Hutang gaji (bruto) 

1.091.700  
37.300.000 

Hutang PPh pasal 21  1.091.700 

 
 

2.  Jurnal saat Pembayaran: 
 

a. Saat gaji di bayar. 

Hutang gaji (bruto)                     37.300.000 

Kas/Bank                                                                                     37.300.000 
 

 
 

b. Saat pembayaran (PPh) pasal 21. 
 

Hutang (PPh) pasal 21                   1.091.700 

Kas/Bank                                                                                  1.091.700 
 

 

Pada prosedur pencatatan biaya pajak dan biaya gaji yang terutang atas 

penghasilan karyawan PT. Harsi Pangan Utama yang merupakan tanggung jawab 

bagian keuangan, maka pada saat pencatatan akan dilakukan bagian keuangan 

setelah terjadi pemotongan gaji karyawan tetap PT. Harsi Panagan Utama serta 

mengakui beberapa biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Bagian keuangan 

PT. Harsi Pangan Utama   melakukan perhitungan dan pencatatan sebelum akhir 

bulan atau sebelum pembayaran gaji karyawan yaitu pada tanggal 

27 periode bulan tertentu hal ini dilakukan untuk menghindari adanya keterlambatan 

pembayaran gaji karyawan serta terselesaikannya laporan keuangan PT. Harsi 

Pangan Utama pada periode bulan tertentu.
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Sebelum gaji terbayarkan begian keuangan akan mengakui post tersebut 

sebagai  hutang  peusahaan  atas  gaji  karyawan  serta  hutang  pajak  penghasilan 

(PPh) pasal 21 atas penghasilan karyawan PT. Harsi Pangan  Utama. Apabila 

perusahaan telah melakukan pembayaran gaji pada tanggal 30 atau 31 periode bulan  

tertentu  dan  pelunasan  hutang  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  pada tanggal 

16 atau 17 periode bulan yang telah ditentukan maka PT. Harsi Pangan Utama akan 

mengeluarkan post hutang  gaji dan  hutang pajak penghasilan (PPh) pasal  21  atas  

karyawan  tetap  yang  akan  mengurangi  kas  atau bank  sehingga setelah terjadi 

pembayaran gaji pada karyawan dan  pelunasan atas hutang pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 atas karyawan tetap maka laporan atas beban penghasilan dan beban pajak 

pada laporan keuangan PT. Harsi Pangan Utama sudah tidak menjadi beban 

perusahaan.
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BAB V 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
 
 
 

5.1  Kesimpulan 

 
Setelah penulis melakukan penelitian pada PT. Harsi Pangan Utama di 

Surabaya, penulis dapat menganalisa dan mengevaluasi mengenai Prosedur 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

diterapkan pada PT. Harsi Pangan Utama Surabaya serta mengkaji aspek-aspek yang 

terkait langsung didalam mekanisme perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

atas gaji yang diperoleh karyawan tetap PT. Harsi Pangan Utama Surabaya, maka 

penulis menarik kesimpulan bahwa: 

 

1. Berdasarkan  data-data  yang  diperoleh  dari  PT.  Harsi  Pangan  Utama, 

perusahaan masih belum sepenuhnya menerapkan pemotongan, perhitungan, 

dan  pelaporan  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  21  sesuai  dengan  undang- 

undang  perpajakan  yang  berlaku,  hal  ini  diketahui  masih  terdapatnya 

karyawan yang penghasilannya di atas PTKP belum dipotong pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. 

2. Pada   periode Januari tahun 2010 pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang 

terutang adalah sebesar Rp 756.200,- sedangkan pada periode Januari tahun 

2011  pajak  penghasilan  pasal  21  yang  telah  terutang  adalah  sebesar  Rp 

 
1.091.700,-. 

 
3.    Untuk Prosedur pemotongan  pajak penghasilan  (PPh) pasal 21  PT. Harsi 

 
Pangan Utama Hanya memotong penghasilan karyawan tetap saja.
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4. Mekanisme dan prosedur dalam pemotongan, perhitungan, dan penyetoran 

atas pajak penghasilan (PPh) pasal 21 telah sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku tapi PT. Harsi Pangan Utama masih belum 

sepenuhnya menerapkan kepada seluruh karyawan yang memilki penghasilan 

diatas PTKP. 

5. Tunjangan  yang  diberikan  terhadap  karyawan  disesuaikan  dengan  masa 

bekerja karyawan serta kedisiplinan karyawan akan kinerjanya. 

6. Untuk pencatatan atas beban biaya pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang di 

potong oleh perusahaan sudah sesuai dan telah memenuhi standar akuntansi 

yang berlaku. 

 

 
 
 

5.2  Saran 

 
Syarat-syarat agar pemungutan pajak dapat diterima masyarakat dan tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan adalah bahwa pemungutan pajak harus 

berdasarkan  undang-undang (syarat  yuridis) dan  pemungutan pajak harus  adil 

(syarat keadilan), sesuai dengan ketentuan dan tujuan hukum, yakni mencapai 

keadilan dalam pelaksanaannya dan adil dalam perundang-undangan. 

 

Berdasarkan kesimpulan didalam mekanisme atau prosedur dalam pemotongan, 

perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang penulis 

kemukakan diatas, penulis mencoba memberikan saran yang akan menjadi masukan 

bagi perusahaan dalam pelaksanaan pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 pada PT. Harsi Pangan Utama Surabaya antara lain:
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1. Bagian  divisi  keuangan  yaitu  accounting  sebaiknya  mampu  mengikuti 

peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku untuk menghindari 

kesalahan dalam mekanisme pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21. 

2. PT. Harsi Pangan Utama selaku sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 sebaiknya mampu menerapkan kewajiban dalam (memotong, 

menghitung dan melaporkan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 setiap bulan 

dan setiap tahun) dengan benar. 

3. Dengan adanya penguraian mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 oleh peneliti diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menerapkan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 bagi karyawan 

berstatus karyawan tetap pada PT. Harsi Pangan Utama sehingga dapat 

membantu perusahaan dalam melakukan penerapan atas mekanisme 

pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak penhasilan (PPh) pasal 21. 

4. Di harapkan dengan penelitian ini setiap perusahaan khususnya PT. Harsi 

Pangan Utama   untuk membayar pajak sesuai dengan ketetapan undang- 

undang perpajakan yang berlaku. Dan di harapkan seluruh perusahaan sadar 

akan melaporkan pajak badan pada kantor pelayanan pajak  yang telah di 

tentukan. 

5. Hendaknya ditinjau kembali mengenai masalah tarif atas wajib   pajak yang 

tidak memiliki NPWP yang sesuai dengan ketentuan undang-undang 

perpajakan yang berlaku, apabila tidak sesuai maka petugas perpajakan harus 

mampu menindak lanjuti adanya penyimpangan yang terdapat dalam suatu 

perusahaan  sehingga  setiap  instansi  atau  perusahaan  mampu  menerapkan
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pemotongan,perhitungan serta pelaporan pajak sesuai dengan peraturan 

undang-undang yang berlaku serta berlangsungnya aktifitas sadar akan pajak 

yang efektif dan efisien bagi perusahaan maupun kantor pelayanan pajak. 

6. Kantor  pajak  di  harapkan  lebih  giat  dalam  mensosialisasikan  peraturan- 

peraturan pajak krusial terutama yang terbaru, sehingga pengetahuan 

masyarakat   khususnya   instansi   lebih   luas   mengenai   perpajakan   pada 

umumnya khususnya pajak penghasilan (PPh) pasal 21, minimal sosialisasi 

dilakukan  di  lingkungan  instansi-instansi  yang  terkait,  misalnya  diadakan 

tatap muka antar kantor pelayanan pajak  beserta instansi tertentu atau pihak- 

pihak tertentu.
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LAMPIRAN 1  

 
i 

i 

 
 

 

DAFTAR ABSEN KARYAWAN TETAP 

PT. HARSI PANGAN UTAMA 

TAHUN 2010 
 

Nama Janua 

ri 

Februa 

ri 

Mare 

t 
April Mei Juni Juli Agust 

us 

Septemb 

er 

Oktobe 

r 

Novemb 

er 

Desem 

ber 

Adi Wiyono 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Anang 
Susanto 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Agustin 
Rosalina 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Indra Seta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Singgih 
Jatmiko 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Sumber : Data diolah peneliti.



LAMPIRAN 2  

 

ii 

 

ii 

 
 

 

DAFTAR ABSEN KARYAWAN TETAP 

PT. HARSI PANGAN UTAMA 

TAHUN 2011 
 

Nama Janua 

ri 

Februa 

ri 

Mare 

t 
April Mei Juni Juli Agust 

us 

Septemb 

er 

Oktobe 

r 

Novemb 

er 

Desem 

ber 

Adi Wiyono 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Anang 
Susanto 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Agustin 
Rosalina 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Indra Seta 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Singgih 
Jatmiko 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Sumber : Data diolah peneliti. 
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