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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor 

pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang 

akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Dari segi ekonomis, pajak merupakan pemindahan 

sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber 

daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor 

privat.  

Pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik, agar tidak 

terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan. Berbagai cara ditempuh oleh 

perusahaan agar keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan mengurangi 

biaya produksi. Namun, hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karna 

masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, 

diantaranya adalah pajak. 

Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak seminimal mungkin. 

Upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan 

dengan memanfaatkan celah dalam peraturan-peraturan perpajakan yang ada, 

denga harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang 

melakukan penghematan pada pajak penghasilan badan salah satunya dapat 
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dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, 

diantaranya adalah pajak penghasilan atas karyawan. 

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut pada obyek 

pajak atas penghasilan yang diperolehnya. PPh akan selalu dikenakan terhadap 

orang atau badan usaha selaku wajib pajak yang memperoleh penghasilan. 

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah self 

assessment system, dengan pengertian bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas 

segala pembukuan atau pencatatan yang diperlukan utnuk menetapkan besarnnya 

pajak yang terutang, yang dilakukannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib 

pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan 

tarif orisinil dengan Dasar Pengenaan Pajaknya, kemudian memperhitungkan 

berapa besar pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal dengan 

istilah Kredit Pajak, yang akan menghasilkan pajak yang Kurang Bayar atau Nihil 

Bayar atau Lebih Bayar. 

Setiap perusahaan jasa maupun non jasa sebagai wajib pajak diwajibkan 

untuk membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak merupakan sumber pengeluaran 

tanpa adanya imbalan secara langsung untuk perusahaan tersebut, selain itu 

dengan adanya PPh Pasal 21 di dalam suatu perusahaan merupakan beban yang 

sangat besar karna pajak tersebut akan memotong suatu pendapatan dari 

perusahaan tersebut. Sehingga biasanya banyak perusahaan melakukan upaya 

untuk membayar pajak terutangnya sekecil mungkin dan tidak melanggar 

peraturan perpajakan yang berlaku selama hal tersebut memungkinkan. Sehingga 

perusahaan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. 
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Dalam melakukan penelitian, objek pembahasan terdapat pada PDAM 

Surya Sembada Kota Surabaya karena penulis tertarik pada perusahaan jasa. 

Dalam melaksanakan perpajakannya, penulis ingin mengetahui bagaimana sistem 

pajak yang ada di perusahaan tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlaku atau belum. Penulis memilih PPh Pasal 21 sebagai 

objek penelitian karena setiap perusahaan harus menghitung, menyetor dan 

melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannnya. 

Hasil bahasan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta 

menjadi referensi perusahaan dalam melakukan perhitungan serta pelaporan 

jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan latar belakang masalah mengenai pajak 

di atas, dalam tugas akhir ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih 

lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul “ANALISIS 

PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 PADA 

KARYAWAN PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA”. 

1.2. Penjelasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam judul Tugas Akhir (TA) ini, 

maka akan diberikan pengertian dan batasan mengenai judul sebagai berikut : 

a. Perhitungan 

Perhitungan adalah proses atau cara yang disengaja untuk mengubah satu 

masukan atau lebih ke dalam hasil tertentu, dengan sejumlah perubah 

(angka). 
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b. Penyetoran 

Penyetoran adalah suatu proses, cara, atau proses menyetorkan data objek 

pajak atas Wajib Pajak 

 

c. Pelaporan 

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal 

yang berhubungan dengan suatu hasil pekerjaan yang telah dilakukan pada 

periode tertentu. 

 

d. PPh 21 

PPh Pasal 21 adalah wajib pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang 

dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

 

e. Karyawan 

Adalah orang yang bekerja dan telah terikat pada suatu instansi atau 

perusahaan di bagian produksi dan non-produksi dan ia berhak mendapatkan 

gaji atau upah. 
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f. PDAM Surya Sembada Surabaya 

Adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian dan pengamatan 

mengenai penghitungan dan pemungutan PPh Pasal 21 terhadap karyawan. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis merumuskan suatu 

masalah sebagai berikut : 

1.3.1 Bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 21 terhadap karyawan 

yang bekerja di PDAM Surya Sembada Surabaya? 

1.3.2 Apakah penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 telah sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang berlaku? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui 

penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 pada karyawan PDAM Surya 

Sembada Surabaya. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1  Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dalam memahami penghitungan dan 

pemungutan PPh 21, serta menerapkan teori ilmu yang diperoleh 

selama belajar di STIE Perbanas Surabaya. 
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1.5.2  Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai masukan serta bahan pertimbangan 

bagi pimpinan perusahaan serta sebagai sarana informasi 

evaluasi tentang penghitungan dan pemungutan PPh 21 yang 

baik dan benar demi perbaikan dan perkembangan perusahaan 

kedepannya. 

1.5.3  Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin 

mengadakan pengamatan lebih lanjut tetapi dengan judul yang 

berbeda. 

1.5.4  Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat menjadi tambahan pustaka yang bermanfaat bagi pihak – 

pihak yang berkepentingan dan diharapkan dapat menambah 

jumlah koleksi bagi perpustakaan. 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1  Ruang Lingkup Pembahasan 

Ruang lingkup pembahasan hanya dibatasi pada perhitungan, 

penyetoran, dan pelaporan PPh 21 pada karyawan tetap di PDAM 

Surya Sembada Surabaya agar dalam penyusunan tugas akhir ini 

tidak menyimpang dari permasalahan. 
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1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Interview 

Adalah metode yang dilakukan melalui tanya jawab kepada yang 

bersangkutan, wawancara langsung dengan staf atau karyawan 

untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan PPh Pasal 21 pada karyawan tetap PDAM Surya 

Sembada Kota Surabaya. 

b. Dokumentasi  

Adalah sebuah metode pengumpulan dokumen – dokumen yang 

terkait dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 

21 pada karyawan tetap PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. 

 

1.6.3 Metode Analisis Data 

a. Teknik Deskriptif Kualitatif 

Adalah teknik analisis data dengan cara menggambarkan dan 

menganalisis data berdasarkan teori yang ada dan sesuai kenyataan 

yang terjadi di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui 

perhitungan pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

 

b. Teknik Deskriptif Kuantitatif 

Adalah analisis data dengan cara menggambarkandan menganalisis 

data dengan menggunakan perhitungan angka – angka. Teknik ini 
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digunakan untuk mengetahui apakah pajak yang dibayarkan sudah 

dihitung dengan benar. 

 


