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ABSTRACT 

Withholding Tax System is one of applicable tax collection system in Indonesia. PT 

JasaraharjaPutera Surabaya Branch Office is one of the Taxpayers who run the system for 

workshop tax aspects related to insurance claims. This study used qualitative nature of case 

studies. This study also used with an explanatory approach in question. The data’s used are 

primary and secondary data. Data collection methods used were interviews, observation, and 

documentation. The result of this research is that the company has not yet implemented the 

withholding tax system for the Income Tax Article 23 properly in two aspects,tax the tax rate 

and the calculation for some workshops. While for the payment and reporting already follow 

the rules of taxation in force. The advice that can be given to the company is that branch 

offices should have holds tax courses for employees because they imposed taxes too high and 

too low for some partner workshops. 

 

Keyword: Qualitaive Research, Insurance, Wittholding Tax System, Income Tax Article 23, 

Vehicle Motor Service. 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan salah satu negara 

yang menjadikan pajak sebagai sumber 

pendapatan utama. Hal inilah yang 

ditunjukkan dengan persentase sebesar 

85,6 persen dari total keseluruhan 

penerimaan negara berasal dari sektor 

pajak seperti pada Gambar 1 berikut.

 
Sumber: www.kemenkeu.go.id 
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Komposisi pajak yang digambarkan secara 

ringkas tersebut membuat pemerintah 

menyadari bahwa pajak merupakan 

sumber penerimaan terbesar. Hal tersebut 

dijadikan landasan pemerintah untuk 

melakukan reformasi perpajakan berupa 

reformasi kebijakan dan reformasi 

administrasi. Salah satu hal yang 

mendukung pemerintah untuk menentukan 

kebijakan reformasi perpajakan adalah 

sistem perpajakan yang berlaku. Indonesia 

memberlakukan tuga jenis sistem 

pemungutan pajak, yaitu self assessment 

system, official assessment system, dan 

withholding taz system. Penelitian ini 

berfokus pada withholding tax system 

khususnya untuk pajak bengkel, yaitu PPh 

Pasal 23.  

 Pelaksanaan mekanisme untuk 

wittholding tax system ini melibatkan phak 

ketiga yang ditunjuk sebagai pemotong 

atau pemungut pajak.  Pihak ketiga yang 

ditunjuk dan diberi kewajiban untuk 

melakukan pemungutan pajak disebut 

sebagai pemungut pajak. Tanggung jawab 

pelaksanaan mekansme withholding tax 

system diberikan oleh UU (Undang-

undang) kepada pemotong dan pemungut 

pajak, sehingga terdapat sanksi-sanksi jika 

terdapat ketidakpatuhan atau 

penyalahgunaan dalam menjalankan 

kewajiban sebagai pemotong atau 

pemungut pajak. Terkait dengan hal ini, 

PT Jasaraharja Putera Kantor Cabang 

Surabaya merupakan salah satu subyek 

pajak yang melakukan pembayaran pajak 

dengan mekanisme withholding tax 

system.  

 Selain didukung oleh faktor teknis 

dar perpajakan berupa sistem perpajakan 

yang diterapkan oleh pemerintah, pada 

dasarnya pajak yang ada di Indonesia 

dipengaruhi oleh perkembangan industri 

yang ada. Salah satu industri yang saat ini 

berkembang pesat adalah industri asuransi. 

Berdasarkan informasi dari Asosiasi 

Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang 

dikutip dari website Media Asuransi, 

pendapatan premi untuk permi asuransi 

mengalami pertumbuhan sebesar 5,1 

persen atau Rp 61,9 triliun pada penutupan 

tahun 2016.  

 Lini usaha asuransi kendaraan 

bermotor merupakan lini usaha yang selalu 

menunjukkan kinerja positif setiap tahun 

dibandingkan dengan jenis lini usaha lain 

di industri asuransi. Tahun 2016 bisnis 

asuransi kendaraan bermotor 

menghasilkan pertumbuhan stagnan, yaitu 

hanya 0,4 persen dari tahun 2015. 

Meskipun mencatatkan pertumbuhan 

stagnan, namun industri asuransi tetap 

diproyeksi akan mengalami pertumbuhan 

kembali pada tahun 2017. Hal ini 

disebabkan oleh rencana penyesuaian tarif 

premi yang akan diturunkan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) untuk menyesuaikan 

perkembangan inflasi di Indonesia.  

 Pertumbuhan asuransi kendaraan 

bermotor ini ternyata berimbas pada 

potensi terjadinya fraud yang mungkin 

terjadi. Lembaga Anti Fraud Asuransi 

Indonesia (LAFAI) melalui website 

resminya menyatakan bahwa kecurangan 

dalam asuransi banyak terjadi dalam 

proses underwriting dan klaim. 

Kecurangan underwriting dapat berbentuk 

perusahaan mengasuranskan obyek dengan 

status yang tidak tertera dalam polis. 

Sedangkan untuk kecurangan dalam klaim 

dapat terjadi dalam bentuk adanya klaim 

fiktif, mark-up jumlah klaim, dan 

perusahaan membayar lebih rendah dari 

adjustment klaim. Secara teknis, banyak 

hal yang melatarbelakang kecurangan-

kecurangan tersebut secara teknis 

operasional, namun salah satu alasan yang 

melatarbelakangi penelitian ini adalah 

faktor pelaporan keuangan.  

 Asuransi menggunakan tiga jenis 

acuan untuk proses operasionalnya. Acuan 

ini diantaranya adalah aturan akuntansi 

yang berlaku umum, peraturan OJK,  dan 

perpajakan. Aturan akuntansi yang berlaku 

umum yang digunakan perusahaan secara 

umum adalah PSAK 28: Asuransi 

Kerugian. Peraturan OJK yang digunakan 

adalah SE-06/D.05/2015. Perpajakan yang 

diimplmentasikan perusahaan adalah PPh 

Pasal 21 dan PPh Pasal 23.  
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 Aturan yang secara umum dalam 

perusahaan adalah aturan akuntansi yang 

berlaku umum. Aturan tersebut melingkupi 

pelaporan komprehensif baik itu neraca 

maupun laporan laba rugi. Pelaporan 

tersebut meliputi aspek perpajakan, yaitu 

utang pajak di dalamnya. Berdasarkan 

penjelasan yang diuraikan tersebut, proses 

underwriting tidak akan dibahas dala 

penelitian ini, dan akan berfokus pada 

proses klaim.  

 Klaim dalam perusahaan asuransi 

tidak hanya mengaitkan perusahaan dan 

nasabah saja, tapi juga bengkel rekanan. 

Penelitian ini hanya akan fokus pada 

perusahaan asuransinya saja, dalam hal ini 

adalah PT Jasaraharja Putera Kantor 

Cabang Surabaya. 

 Beberapa peneliti sebelumnya telah 

meneliti tentang implementasi proses 

penerapan pajak untuk macam-macam 

jenis pajak baik untuk perusahaan swasta 

maupun untuk institusi pemerintah di 

Indonesia. Peneliti yang melakukan 

penelitian tentang perpajakan untuk 

perusahaan swasta adalah Matheus (2013), 

Erick dan Ventje (2015), Priska dan 

Inggriani (2015), Debora (2013), dan 

Junianty (2013).  Secara umum hasil 

penelitian untuk penerapan pajak di 

perusahaan swasta adalah sesuai. 

Perusahaan-perusahaan tersebut selain 

menerapkan pajak yang sesuai, juga 

diiringi dengan operasional yang baik. 

Penelitian yang meneliti untuk 

implementasi pajak yang dilakukan oleh 

institusi pemerintah nyatanya memiliki 

hasil tidak sesuai (Kiki dan Nurul, 2013).  

 Berdasarkan fenomena dan 

research gap penelitian sebelumnya, maka 

diputuskan untuk untuk melakukan 

penelitian lanjutan tentang implementasi 

perpajakan di Indonesia khususnya PPh 

Pasal 23. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana 

implementasi withholding tax system di PT 

Jasaraharja Putera Kantor Cabang 

Surabaya dan apakah implementasi yang 

dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

Adapun tujuan penelitian yang didapat dari 

rumusan masalah tersebut adalah 

mengetahui implementasi dalam 

perusahaan dan kesesuaian implementasi 

tersebut dengan peraturan perpajakan. 

Sistematika bagian penulisan dalam artikel 

ilmiah ini adalah (1) pendahuluan, (2) 

kerangka teoritis, (3) metode penelitian, 

(4) analisis data dan pembahasan, dan (5) 

penutup. 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI 

 Kerangka teoritis yang dipakai 

dalam penelitian ini meliputi landasan 

teori dan kerangka pemikiran yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Teori Atribusi  

 Teori atribusi adalah teori yang 

mempelajari tentang proses bagaimana 

seseorang mampu untuk 

mengintepretasikan suatu peristiwa, alasa, 

atau sebab perilakunya. Teori atribusi 

menyatakan bahwa seseorang akan 

termotivasi untuk memahami lingkungan 

dan kejadian-kejadian tertentu. Teori ini 

dikembangkan oleh Fritz Heider yang 

berargumentasi bahwa perilaku seseorang 

ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan 

internal (internal forces) dan kekuatan 

eksternal (external forces). Kekuatan 

internal merupakan faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang, seperti 

kemampuan. Sementara itu kekuatan 

ekternal merupakan faktor-faktor yang 

berasal dari luar, seperti tingkat kesulitan 

sebuah pekerjaan (Lubis,2009:90).  

 Unsur-unsur yang ada dalam teori 

atribusi menurut Lunis (2009:91) adalah: 

1. Perbedaan  

Unsur perbedaan ini mengacu pada 

apakah seorang individu bertindak 

sama dalam berbagai keadaan. 

2. Konsensus 

Konsensus mempertimbangkan 

bagaimana perilaku seorang individu 

dibandingkan individu lain pada 

situasi yang sama. 
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3. Konsistensi 

Unsur konsistensi dilihat dari suatu 

tindakan yang diulangi sepanjang 

waktu oleh individu tersebut. 

 Kaitan antara teori atribusi dan 

penelitian ini adalah implementasi 

withholding tax system merupakan salah 

satu bentuk kepatuhan pajak yang dapat 

dilakukan oleh wajib pajak badan. Teori 

ini memberikan WP badan, dalam hal ini 

adalah PT Jasaraharja Putera kantor 

cabang Surabaya, sebuah pandangan untuk 

membuat penilaian mengenai sesuatu yang 

sangat dipengaruhi ileh kondisi internal 

maupun eksternal dari perusahaan tersebut.  

Landasan Teori Asuransi 

 Asuransi merupakan suatu alat 

untuk mengurangi risiko yang melekat 

pada perekonomian. Bentuk pengurangan 

risiko ini diimplementasikan dengan 

perjanjian antara penanggung (perusahaan 

asuransi) dan tertanggung, mengenai 

pengalihan risiko (transfer of risk) tertentu 

tertanggung kepada penanggung dengan 

sejumlah pembayaran kepada penanggung 

yang disebut dengan premi (Danarti, 

2011:8). 

 Asuransi kendaraan bermotor 

merupakan jenis asuransi yang menjamin 

kerugian, kerusakan, dan kehilangan atas 

kendaraan bermotor yang menjadi obyek 

pertanggungan serta kerugian akibat 

tuntutan hukum pihak ketiga (Danarti, 

2011:98). 

 Jaminan polis yang ada dalam 

asuransi kendaraan bermotor mengacu 

pada Polis Standar Asuransi Kendaraan 

Bermotor (PSAKBI) dan biasanya 

perusahaan asuransi menjualnya dalam 

bentuk paket jaminan dengan beberapa 

benefit tambahan. Jaminan asuransi terdiri 

dari dua pilihan, yaitu comprehensive (all 

risks – jaminan komprehensif) dan Total 

Loss Only (TLO). TLO merupakan 

jaminan yang hanya memberikan ganti 

rugi untuk kerusahakan atau kerugian lebih 

dari 75 persen harga kendaraan atau hilang 

karena kecurian.  

 

 

Landasan Teori Perpajakan 

 Pajak merupakan pungutan yang 

pada prinsipnya adalah sama, yaitu 

masyarakat diminta menyerahkan sebagian 

harta yang dimiliki sebagai kontribusi 

untuk membiayai keperluan barang dan 

jasa bagi kepentingan bersama (Diaz, 

2012:2). 

 Adapun sistem pemungutan pajak 

yang ada d Indonesia terdapat tiga jenis, 

diantaranya: 

1) Self Assessment System 

Wajib dpajak diberikan kepercayaan 

untuk menghitung pajaknya sendiri. 

2) Official Assessment System 

Sistem ini digunakan untuk memungut 

pajak daerah dan pajak pusat yang 

bersifat final. Sistem ini 

memberlakukan besaran pajak yang 

ditentukan oleh aparat pajak (fiscus) 

dan wajib pajak bersifat pasif.  

3) Withholding System 

Pemungutan dan penyetoran pajak, 

pemerintah melibatkan wajib pajak 

yang lain atau pihak ketiga.  

Pajak Penghasilan Pasal 23 

 Pajak  Penghasilan  Pasal  23 

merupakan pajak yang harus dipungut oleh 

wajib  pajak  yang  mengeluarkan  biaya  

untuk  pembayaran  pendapatan  pasif 

(passive income) seperti bunga, dividen, 

royalti, dan hadiah (Agus, 2014:118).  

 Pemotong  penghasilan  tertentu  

dalam  bentuk  apa  pun  yang  dibayarkan  

atau terutang oleh badan pemerintah, 

subjek pajak badan dalam negeri, 

penyelenggara kegiatan,  bentuk  usaha  

tetap,  atau  perwakilan  perusahaan  luar  

negeri  lainnya kepada wajib pajak dalam 

negeri atau bentuk usaha tetap (BUT). 

Saat Terutangnya Pajak 

 Pemotongan untuk pajak 

penghasilan oleh pihak, sebagaimana 

dimaksud dalam  

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) Undang-

undang Pajak dilakukan pada akhir bulan: 

1) Dibayarkannya penghasilan; 

2) Disediakan untuk dibayarkan 

penghasilan; 
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3) Jatuh tempo pembayaran penghasilan 

yang bersangkutan; 

4) Tergantung peristiwa yang terjadi 

terlebih dahulu. 

Objek dan Tarif PPh Pasal 23 

 Adapun ibjek dan tarif PPh Pasal 

23 yang telah diatur dalam UU Perpajakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tarif 15% 

Tarif 15% ini diberlakukan dari 

jumlah bruto untuk beberapa obyek, 

diantaranya dividen, bunga (termasuk 

premium, diskonto, dan imbalan), 

royalti, hadiah, pengharhaan, bonus, 

dan sejenisnya.   

2. Tarif 2% 

Tarif 2% dari jumlah bruto ini berlaku 

untuk obyek pajak berupa sewa, 

imbalan sehubungan dengan jasa 

teknik, jasa manajemen, jasa 

konsultan, dan jasa lainnya yang telah 

dipotong PPh Pasal 21. 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan latar belakang, 

uraian penelitian terdahulu, serta landasan 

teori yang diuraikan, maka berikut ini 

didapatkan kerangka pikuran untuk 

penelitian yang akan dilakukan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah 

Gambar 2 

Kerangka Pemikiran Penelitian

 

METODE PENELITIAN 

 Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif studi kasus. Studi kasus 

merupakan rancangan penelitian penelitian 

yang ditemukan di banyak bidang, 

khususnya evaluasi, di mana peneliti 

mengembangkan analisis mendalam atas 

suatu kasus. Kasus tersebut dibatasi oleh 

waktu dan aktivitas sehingga peneliti 

mengumpulkan informasi secara lengkap 

dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data berdasarkan waktu yang 

ditentukan (Cresswell, 2016:19).  

 Unit penelitian dalam 

penelitian ini adalah PT Jasaraharja Putera 

ASURANSI WITHHOLDING TAX SYSTEM 

ASURANSI KENDARAAN 

BERMOTOR 

JENIS PAJAK YANG DAPAT DIPUNGUT 

DENGAN WITHOLDING TAX 

PPH Pasal 23 Khusus Pajak Bengkel KLAIM 

EVALUASI PENERAPAN 
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Kantor Cabang Surabaya dengan fokus 

permasalahan yang diangkat adalah 

proses implementasi perpajakan 

khususnya PPh Pasal 23 Jasa Bengkel di 

dalamnya. Data yang digunakan  dalam 

penelitian ini berupa data primer dan 

sekunder. Data primer didapatkan dari 

dokumentasi serta wawancara dengan 

informan perusahaan. Informan yang 

dipilih untuk wawancara adalah kasi 

keuangan dan kasi klaim 

perusahaan.Wawancara tersebut 

menggunakan metode semiterstruktur 

dengan menggunakan pokok bahasan 

pertanyaan berupa gambaran umum 

perusahaan, Laporan Hasil Usaha  dan 

Laporan Keuangan cabang, serta Laporan 

Perpajakan. Data sekunder didapatkan 

dari dokumen perusahaan yang akan 

dijadikan acuan untuk interpretasi serta 

pernarikan kesimpulan. Dokumen 

perusahaan tersebut meliputi dokumen 

klaim, SPT Masa, SSP, faktur pajak, dan 

Laporan Hasil Usaha (LHU) perusahaan. 

data sekunder juga didapatkan dari 

peraturan undang-undang perpajakan 

maupun literatur yang digunakan sebagai 

acuan teori.  

 Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah:  

1) Pengumpulan Informasi 

2) Proses Kategorisasi 

3) Penghubungan antara topik dan 

deskripsi atas kategorisasi yang telah 

dilakukan 

4) Interpretasi Makna 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 Analisis data dan pembahasan 

dalam penelitian ini berisi tentang uraian 

lebih rinci menganai pertimbangan-

pertimbangan yang dijadikan oleh peneliti 

dalam pemilihan informan serta hasil 

penelitian yang dilakukan disertai dengan 

penjelasan secara aktual berdasarkan teori 

yang digunakan.  

Analisis Data  

Analisis data merupakan tahap 

penjabaran data setelah seluruh data 

diperolah dalam penelitian ini. Analisis 

data untuk penelitian ini dimulai dari 

deskripsi informan serta job description 

dari setiap informan. Hal ini penting untuk 

mengetahui peran informan tersebut dalam 

proses perpajakan, utamanya PPh Pasal 23 

jasa bengkel. Kedalaman peran dari 

informan tersebut berpengaruh terhadap 

jawaban-jawaban yang diberikan untuk 

membantu menjawab pertanyaan yang 

diajukan selama proses penelitian ini. 

` Berkaitan dengan kedalaman peran 

informan, penelitian ini kasi keuangan dan 

kasi klaim berperan penting untuk 

menjelaskan bagaimana pelaksanaan 

perpajakan yang ada di perusahaan 

berdasarkan peraturan yang berlaku. Kasi 

keuangan berperan untuk menjelaskan 

detail-detail pelaksanaan pajak yang ada di 

perusahaan, sedangkan kasi klaim 

berperan untuk menjelaskan proses klaim. 

Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat 

memberikan penjelasan rinci dari sisi 

teknis operasional dan juga dari sisi 

substansi penelitian ini sendiri.  

 Selain pada peran yang menjadi 

pertimbangan, masing-masing informan 

juga memiliki job desc dalam operasional 

perusahaan yang dijadikan pertimbangan. 

Adapun job desc untuk kasi keuangan 

antara lain: (1) melakukan pembukuan 

dengan baik dan benar atas penerimaan 

dan pengeluaran kas, bank, memirual, 

maupun transaksi lainnya, (2) me-manage 

aktivitas keuangan dan membuat laporan 

secara baik, (3) berkoordinasi dengan seksi 

lain dalam menggerakkan aktivitas 

perusahaan, (4) menggerakkan aktivitas 

seksi lainnya dalam melakukan penilaian 

kinerja, (5) melaporkan perkembangan 

kinerja kepada Kabag. Operasi dan kepala 

cabang, serta (6) membuat laporan hasil 

usaha secara tepat waktu. Berkaitan 

dengan uraian tugas dan tanggung jawab 

kasi keuangan tersebut, dalam penelitian 

ini informan di-handle oleh kasi keuangan 

terdahulu karena ketika penelitian 

berlangsung terjadi rolling posisi sehingga 

dalam tugasnya, kasi keuangan yang baru 

masih dibantu oleh kasi keuangan yang 

lama.   
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Informan kedua, yaitu kasi klaim. 

Kasi klaim memiliki jobdesc berupa 

a. Meningkatkan  pelayanan kepada 

mitra kerja, masyarakat dalam 

membentuk brand image perusahaan 

yang positif dengan memberikan 

pelayanan klaim yang cepat, mudah , 

benar dengan administrasi yang baik. 

b. Meminimalisir pembayaran nominal 

klaim sehingga diperoleh klaim rasio 

yang wajar.  

c. Melakukan koordinasi dan kerjasama 

yang baik dengan seksi lain maupun 

pihak lain yang terkait. 

d. Mengoptimalkan aktivitas seksinya, 

melakukan penilaian terhadap staffnya 

serta  pembinaan kepada Broker dan 

Agen Pemasaran maupun KCP-KCP. 

e. Melaporkan perkembangan tersebut  

kepada Kabag Operasi, Kepala Cabang 

baik yang bersifat Reguler maupun 

Insidentil. 

f. Menyiapkan  Bordero Klaim secara 

tepat waktu 

Dua informan tersebut memiliki porsi 

penyampaian daftar pertanyaan yang 

berbeda-beda. Kasi keuangan diberikan 

pertanyaan seputar gambaran umum 

perusahaan, pembuatan laporan keuangan 

atau laporan hasil usaha, dan proses 

pelaporan pajak dari sisi divisi keuangan. 

Sedangkan untuk kasi klaim diberikan 

porsi pertanyaan untuk mekanisme klaim 

secara teknis dan mengenai input data 

untuk klaim beserta cross check dari 

pernyataan yang diberikan oleh divisi 

keuangan. Hal ini dilakukan karena pada 

dasarnya pemotongan pajak dilakukan 

langsung oleh klaim, divisi klaim yang 

memasukkan tarif. Sehingga, jika dalam 

penelitian ini ditemukan kesalahan tarif 

pada perusahaan, maka dapat dilakukan 

wawancara mendalam dengan kasi klaim 

sebagai penanggung jawab.  

PT Jasaraharja Putera (JP-Insurance) 

merupakan anak perusahaan dari PT Jasa 

Raharja (Persero) yang bergerak di bidang 

asuransi. Induk dari perusahaan ini 

bergerak di bidang asuransi sosial, 

sedangkan PT Jasaraharja Putera bergerak 

di bidang asuransi umum. Adapun produk 

yang dijual oleh JP-Insurance meliputi 

produk unggulan dan non-unggulan. 

Produk unggulan perusahaan meliputi: (1) 

JP-Astor, (2) JP-Bonding, (3) JP-Aspri, (4) 

JP-Graha, (5) JP Askred. Produk di luar 

unggulan yang ditawarkan oleh JP-

Insurance meliputi: (1) Asuransi 

Pengangkutan/Cargo Insurance, (2) 

Asuransi Alat Berat/Heavy Equipment, (3) 

Asuransi Varia/Miscellaneous, (4) 

Asuransi Harta Benda/Property, (5) 

Asuransi Rangka Kapal/Hull, (6) Asuransi 

Tanggung Gugat/Liability. Banyaknya 

produk yang ditawarkan oleh perusahaan 

ini memenuhi tekad perusahaan untuk 

menjadi one-stop insurance service 

company. Hal ini dibuktikan oleh 

perusahaan dengan memiliki 27 kantor 

cabang dan 87 kantor pemasaran di 

Indonesia.  

 Produk-produk asuransi yang 

ditawarkan oleh perusahaan memiliki 

banyak jenis, namun asuransi kendaraan 

bermotor (JP-Astor) memiliki frekuensi 

transaksi yang lebih jika dibandingkan 

dengan produk asuransi lainnya. Hal ini 

berbanding lurus dengan fenomena yang 

disampaikan di latar belakang bahwa lini 

usaha asuransi kendaraan bermotor 

memang memiliki tingkat pertumbuhan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan lini 

usaha asuransi yang lainnya.  

Berkaitan dengan produk asuransi 

kendaraan bermotor yang menjadi produk 

unggulan perusahaan, nyatanya produk ini 

juga mengandung unsur pajak. Unsur-

unsur pajak yang melekat pada produk ini 

diantaranya unsur PPh Pasal 23 yang 

mencakup jasa agen, jasa bengkel, broker, 

dan surveyor. Terkait dengan jenis-jenis 

pajak yang ditangani oleh perusahaan, 

penelitian ini akan terfokus untuk jenis 

PPh Pasal 23 Jasa Bengkel saja. Hal ini 

didasarkan pada pertimbangan frekuensi 

operasional terkait PPh Pasal 23 Jasa 

Bengkel yang juga melibatkan proses 

klaim dengan frekuensi transaksi lebih 

banyak dibandingkan dengan jenis PPh 

Pasal 23 yang lain.  
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Implementasi untuk PPh Pasal 23 

ini dimulai ketika adanya klaim untuk 

jenis asuransi kendaraan bermotor. 

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur 

klaim dimulai ketika terjadinya klaim itu 

sendiri dari nasabah. Nasabah melapor 

kepada perusahaan asuransi bahwa telah 

terjadi kecelakaan dan mengakibatkan 

mobilnya bermasalah. Permasalahan mobil 

yang di-cover oleh perusahaan asuransi 

berupa baret, penyok, hingga kerusakan 

parah. Permasalahan berupa ban yang aus 

tidak menjadi tanggungan dari perusahaan 

asuransi. Prosedur selanjutnya setelah 

nasabah melapor, nasabah akan diminta 

untuk mengisi formulir yang diajukan oleh 

perusahaan dengan memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan, seperti 

menyerahkan fotokopi SIM (Surat Izin 

Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda 

Nomor Kendaraan). Prosedur setelahnya 

adalah mobil tersebut dicek oleh 

perusahaan asuransi untuk 

didokumentasikan. Dokumentasi yang 

dilakukan oleh perusahaan biasanya 

berupa foto bagian-bagian kendaraan yang 

bermasalah. Proses dokumentasi ini 

nantinya akan dikirim ke bengkel untuk 

proses pengajuan dana klaim atau estimasi 

klaim. Pengiriman dokumentasi tersebut 

biasanya melalui fax maupun e-mail, 

tergantung dari kesepakatan antara 

perusahaan dan bengkel.  

Bengkel membuat estimasi 

mengenai berapa biaya yang kira-kira 

dibutuhkan untuk memperbaiki satu 

kendaraan ketika dia nanti akan 

melaksanakan perbaikan. Jumlah yang 

telah diestimasi dari bengkel tersebut 

kemudian akan dikirimkan ke perusahaan 

asuransi lewat e-mail untuk mendapatkan 

persetujuan. Kegiatan yang terjadi dalam 

proses persetujuan inilah yang kemudian 

menjadi proses tawar menawar antara 

perusahaan asuransi dan bengkel. Proses 

tawar menawar ini dikarenakan perusahaan 

asuransi memiliki batasan untuk rasio 

klaim. Batasan maksimal untuk rasio 

klaim di PT Jasaraharja Putera Kantor 

Cabang Surabaya adalah 70 persen. 

Namun, biasanya bagian klaim dari 

perusahaan akan berusaha untuk menekan 

rasio tersebut hingga batas normal, yaitu 

50 persen. Setelah proses tawar menawar 

itu disetujui oleh kedua belah pihak, 

perusahaan asuransi kemudian 

menerbitkan SPK (Surat Perintah Kerja). 

SPK ini merupakan acuan bengkel dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Implementasi PPh Pasal 23 Pajak 

Bengkel di PT Jasaraharja Putera 

Kantor Cabang Surabaya 
 PPh Pasal 23 Jasa bengkel pada 

dasarnya merupakan kewajiban dari 

bengkel yang bersangkutan untuk 

dibayarkan kepada pemerintah, sehingga 

pada dasarnya pajak ini bukan merupakan 

tanggung jawab dari perusahaan. Berkaitan 

dengan hal tersebut, bengkel juga diberi 

kewenangan untuk membayarkan sendiri 

pajaknya atau juga dibayarkan melalui PT 

Jasaraharja Putera kantor cabang 

Surabaya. Perusahaan dapat untuk tidak 

memungut pajak dari bengkel ketika 

bengkel tersebut mengajukan klaim 

dengan opsi nett klaim. Namun, yang 

terjadi biasanya adalah bengkel 

mengajukan klaim dengan sistem full 

claim sehingga dalam sistem tersebut 

langsung dipotong pajak oleh perusahaan. 

Berkaitan dengan pemotongan pajak 

tersebut, perusahaan juga memberikan 

bukti potong kepada bengkel yang telah 

dipotong pajaknya oleh perusahaan. 

 Implementasi PPh Pasal 23 yang 

perlu dilakukan menurut peraturan 

perundangan adalah mencakup pemorong, 

tarif, perhitungan, penyetoran, serta 

pelaporan. Berkaitan dengan pelaksanaan 

perpajakan yang dilakukan oleh 

perusahaan, pajak dipotong atas nama PT 

Jasaraharja Putera Kantor Cabang 

Surabaya dengan ditandatangani oleh 

kepala cabang sebagai penanggung jawab. 

Hal ini sesuai dengan ketentuan 

perpajakan bahwa pemotong pajak untuk 

PPh Pasal 23 khususnya dalam hal ini 

adalah jasa bengkel merupakan subyek 

pajak badan dalam negeri. Hal ini 

dibuktikan dengan perusahaan pun 
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memiliki NPWP sebagai bukti bahwa 

mereka adalah subyek pajak badan dalam 

negeri yang berhak untuk memungut pajak 

dari pihak lain sesuai dengan ketentuan 

undang-undang yang berlaku.   

 Implementasi yang dilakukan 

perusahaan terjadi ketika ada klaim. 

Pemotongan ini dilakukan langsung oleh 

divisi klaim yang bertugas sebagai divisi 

teknik yang melakukan input data bengkel 

dalam sistem perusahaan. Penginputan 

tersebut didasarkan data yang diberikan 

bengkel kepada perusahaan. Berkaitan 

dengan hal ini, perusahaan hanya memiliki 

data yang terbatas bersifat administratif,  

termasuk NPWP. Perusahaan dalam hal ini 

tidak mempertimbangkan keuangan 

bengkel yang bersangkutan. Penelitian ini 

tidak dapat mengetahui berapa omset 

bengkel yang bersangkutan karena 

difokuskan pada perusahaan asuransi  

Pengetahuan menganai omset bengkel 

tersebut dirasa penting mengingat adanya 

peraturan perpajakan yang menyatakan 

bahwa pemotongan berdasarkan tarif yang 

berlaku normal tersebut tidak berlaku 

apabila bengkel rekanan perusahaan 

kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun 

berdasarkan pembukuan tahun pajak 

sebelumnya sehingga harus menggunakan 

penghitungan PPh dengan menggunakan 

PP No. 46 tahun 2013 dan bengkel 

tersebut memiliki surat keterangan bebas 

(SKB) yang telah dilegalisasi oleh KPP 

tempat bengkel tersebut menyampaikan 

SPT Tahunan PPh-nya. Berdasarkan 

uraian tersebut maka asumsi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

pada ada atau tidaknya NPWP dari 

bengkel rekanan tersebut untuk penentuan 

tarif. Berdasarkan hasil observasi selama 

penelitian, berikut ini merupakan 

ringkasan hasil observasi yang dilakukan 

selama penelitian dengan mengambil 

beberapa sampel bengkel yang menjadi 

rekanan perusahaan untuk klaim.

 

Tabel 1 

PENERAPAN TARIF PPh PASAL 23 JASA BENGKEL  

OLEH PERUSAHAAN 

 

No. Nama Bengkel NPWP 

Tarif 

menurut 

Pajak (%) 

Tarif  

Perusahaan 

(%) 

1. Bengkel Semeru - 4.00 4.00 

2. Bumi Indah Motor 06.526.086.1.61x-xxx 2.00 2.00 

3. Diamond Motor 06.644.018.1.61x-xxx 2.00 2.00 

4. King Motor - 4.00 4.00 

5. Bengkel CV 

Emerald Mandiri P. 

- 4.00 4.00 

6. Primkopal Juanda - 4.00 6.00 

7. Astra Internasional. 

Tbk. Cabang Jember  

01.302.584.6.09x-xxx 2.00 1.82 

8. Auto Focus 02.638.069.1.603-xxx 2.00 4.00 

9. Graha Cat 06.677.619.6.61x-xxx 2.00 2.00 

Sumber: internal, diolah, 2017. 

Berdaasarkan Tabel 1 yang 

memberikan ringkasan mengenai 

penerapan tarif PPh Pasal 23 jasa bengkel 

oleh perusahaan, diketahui bahwa ada tiga 

bengkel yang memiliki tarif berbeda dari 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

Ketidaksesuaian tarif tersebut secara teknis 

lebih diketahui oleh divisi klaim 

perusahaan yang merupakan pihak 

administratif pemasukan data pajak 
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bengkel. Kesalahan penerapan tarif ini 

kemudian dilakukan konfirmasi ketika 

wawancara dengan kasi klaim. Berkaitan 

dengan kesalahan tersebut, kasi klaim 

memberikan penjelasan teknis yang 

menekankan pada permasalahan sistem 

internal yang berlaku di perusahaan. 

Permasalahan teknis tersebut diakibatkan 

adanya sistem internal baru yang 

diterapkan oleh perusahaan, namun sistem 

yang baru ini memiliki kelemahan, yaitu 

database masih tersambung dengan sistem 

terdahulu. Penyambungan database ini 

dapat berakibat pada berubahnya data jika 

diubah. Sehingga, dalam hal ini 

perusahaan tidak dapat menggantu tarif 

yang salah karena khawatir tentang adanya 

perubahan data antara pajak yang 

seharusnya dibayar dengan pajak yang 

telah dibayar. Perbedaan ini nantinya akan 

dapat membuat perusahaan merekonsiliasi 

kembali laporan keuangan dan memakan 

proses yang lebih panjang lagi, sehingga 

kesalahan tersebut tetap dibiarkan oleh 

perusahaan.  

Praktik selanjutnya adalah dari sisi 

perhitungan pajak. Sebagaimana diatur 

dalam UU PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c, 

obyek pajak yang tidak disebutkan dalam 

UU PPh Pasal 23 ayat (1) huruf b 

dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah 

bruto. Jumlah bruto dalam penelitian ini 

adalah jumlah jasa yang diklaimkan oleh 

bengkel kepada perusahaah asuransi. 

Komponen biaya dalam klaim ada tiga, 

yaitu biaya spare part, biaya jasa, dan OR 

atau Own Risk (Risiko Sendiri). Biaya 

spare part bukan termasuk biaya yang 

dikenakan pajak untuk jasa bengkel karena 

spare part sudah dikenakan pajak yaitu 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ketika 

transaksi. Own Risk memiliki sifat berupa 

mengurangi biaya klaim yang dibayarkan 

oleh perusahaan kepada bengkel. Terkait 

dengan hal tersebut, OR tidak bersifat 

mengurangi nilai klaim yang sebenarnya 

maupun jasa secara umum.  

Tabel 2 

PERHITUNGAN KLAIM PERUSAHAAN 

 

No. 

Nomor Polisi 

(Nopol) 

Kendaran 

RINCIAN KUITANSI 

OR (.000) 
Pajak 

(.000) 

Net Klaim 

(.000) 
Jasa 

(.000) 

Spare Part 

(.000) 

1. Nopol A 5.850 1.500 1.200 117 6.033 

2. Nopol B 2.200 - 300 44 1.856 

Sumber: internal, diolah. 

Tabel 2 merupakan contoh 

perhitungan untuk klaim yang terjadi pada 

salah satu bengkel rekanan perusahaan. 

Tabel 2 tersebut memiliki dua jenis studi 

kasus, yaitu dengan menggunakan spare 

part dan tanpa spare part. Berdasarkan 

tabel tersebut, ada PPh pasal 23 Jasa 

bengkel yang perlu dibayar oleh 

perusahaan melalui perusahaan. 

Perhitungan untuk total PPh Pasal 23 Jasa 

Bengkel untuk kendaraan dengan nomor 

polisi A adalah sebagai berikut : 

PPh 23 Jasa bengkel = 2% x DPP 

                       = 2% xRp 5.850.000 

          = Rp 117.000 

 Berdasarkan perhitungan tersebut 

diketahui bahwa perhitungan pajak 

memang dilakukan dari nilai jasanya saja 

tanpa memperhitungkan besarnya tagihan 

untuk spare part kepada perusahaan. 

Sedangkan untuk kendaraan bernomor 

polisi B diketahui bahwa klaim yang 

dilakukan hanya melibatkan jasa saja, 

tidak pakai spare part. Perhitungan yang 

dilakukan lebih mudah, yaitu  : 

PPh 23 Jasa bengkel = 2% x DPP 

                       = 2% xRp 2.2 juta 

          = Rp 44.000 

Perhitungan yang dilakukan oleh 

perusahaan tesebut dilakukan untuk pajak 
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yang memiliki tarif sama dengan aturan 

perpajakan. Selain memiliki perhitungan 

yang sama atau sesuai dengan peraturan 

perpajakan, perusahaan ternyata juga 

memiliki perhitungan sendiri untuk 

bengkel-bengkel yang memiliki tarif tidak 

sesuai. Perhitungan yang tidak sesuai ini 

digunakan perusahaan ketika melakukan 

pelaporan pajak. Hal ini dikarenakan bukti 

potong yang digunakan masih 

menggunakan proses manual lewat 

Microsoft Excel sehingga dapat dilakukan 

perhitungan terbalik. Perhitungan terbalik 

ini dilakukan dengan teknik mengetahui 

jumlah pajak yang dibayar terlebih dahulu 

baru mengetahui DPP yang menjadi dasar.. 

 

 
Sumber: diolah 

Gambar 3 

GAMBARAN PROSES PERPAJAKAN UNTUK BENGKEL DENGAN TARIF 

TIDAK TEPAT 

 

Perhitungan tidak tepat yang ditunjukkan 

melalui Gambar 3 tersebut ilustrasi 

mengenai proses perpajakan yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk tarif-tarif 

yang diterapkan tidak menurut aturan 

perundangan yang berlaku.  Ilustrasi yang 

dapat diberikan untuk perhitungan tidak 

tepat ini menggunakan contoh pada pajak 

yang dipungut dari contoh sebelumnya, 

yaitu klaim untuk kendaraan bernomor 

polisi B. Perhitungan yang normal 

dilakukan dengan mengalikan DPP dengan 

tarif. Namun, jika hal tersebut terjadi pada 

tarif yang tidak tepat adalah akan dihitung 

dua kali, yaitu perhitungan normal dan 

tidak normal. Berikut merupakan contoh 

sederhana untuk menggambarkan 

perhitungan terbalik yang dilakukan oleh 

perusahaan : 

PPh 23 Jasa bengkel = 6% x DPP 

                       = 6% xRp 2.2 juta 

          = Rp 132.000 

Jumlah Rp 132.000 merupakan pajak yang 

telah dipotong oleh perusahaan kepada 

bengkel. Jumlah ini yang dimasukkan oleh 

perusahaan ke dalam bukti potongan pajak 

yang akan dilaporkan. Berkaitan dengan 

hal tersebut, ketika pelaporan pajak 

perhitungan yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

PPh 23 Jasa bengkel = 2% x DPP 

  Rp 132.00    = 2% xRp DPP 

          = Rp 6.600.000 

 Perusahaan menggunakan perhitungan 

dengan skema terbalik pada beberapa 

bengkel yang dikenai tarif berbeda. Hal ini 

dilakukan ileh perusahaan karena adanya 

pajak yang sudah dipotong dan tidak 

mungkin lagi untuk dilakukan perbaikan 

kepada bengkel yang bersangkutan.  

Selain perlakuan tarif dan perhitungan, 

perusahaan juga melakukan proses 

penyetoran dan pelaporan pajak untuk 

seluruh jenis pajaknya pada tanggal 10 dan 

20 setiap bulannya. Penyetoran dilakukan 

oleh perusahaan dengan menggunakan 

Surat Setoran Pajak (SSP) Elektronik di 

bank persepsi. Berkaitan dengan bank 

persepsi ini, perusahaan memiliki dua bank 

yang dijadikan media untuk penyetoran 

pajak. Bank tersebut adalah Bank Jatim 

dan Bank Mandiri. Setelah melakukan 

penyetoran pada tanggal 10 setiap bulan 

untuk pajak bulan sebelumnya, pada 

tanggal 20 setiap bulannya juga 

perusahaan melakukan pelaporan ke kantor 

pajak dengan menyerahkan surat setoran 
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pajak elektronik, SPT Masa, Daftar bukti 

potong, Bukti Pemotongan Pajak, dan 

Bukti pembayaran pajak yang telah 

divalidasi oleh bank persepsi perusahaan. 

Perusahaan menghadapi kendala 

seperti salah perhitungan ketika 

mekanisme withholding tax system ini 

masih menggunakan sistem manual. 

Sistem manual ini merupakan proses 

perekapan yang dilakukan dengan 

mencatat kembali transaksi klaim asuransi 

kendaraan bermotor satu per satu ke dalam 

satu database baru di bagian keuangan. 

Pencatatan kembali ini menggunakan 

sumber data dari klaim yang kemudian 

dicocokkan dengan data transaksi selama 

satu bulan dan berkas dari kantor unit di 

daerah yang dikirimkan ke cabang. Selain 

salah perhitungan, mekanisme withholding 

tax system ketika masih manual dulu juga 

memiliki kendala berupa pembayaran 

pajak yang ketinggalan. Jadi, ketika 

seluruh pajak sudah dibayarkan oleh 

perusahaan pada tanggal 10 (sepuluh) 

setiap bulannya, ternyata masih ada pajak 

lain yang belum dibayar. Akibat dari 

adanya pajak yang tertinggal tersebut, 

perusahaan harus membayarkan denda 

sebanyak dua persen. Kendala lain adalah 

ketidakcocokan pajak yang dibayarkan 

dengan total pajak yang ada pada sistem 

pusat. Jadi, ketika dilakukan pencocokan 

nilai pembayaran pajak aktual dengan 

perhitungan sistem dari pusat, terdapat 

selisih lebih maupun selisih kurang yang 

menjadi masalah.  

Berdasarkan kendala-kendala yang 

dihadapi tersebut, perusahaan akhirnya 

membuat perubahan berupa perbaikan 

sistem infomasi akuntansi yang dimiliki. 

Saat ini, semua data perpajakan yang 

diperlukan telah dibentuk secara otomatis 

melalui sistem internal milik perusahaan 

sehingga tidak diperlukan lagi proses 

manual dalam pelaksanaannya. Namun, 

perubahan perbaikan sistem ini ternyata 

juga tidak lepas dari kendala. Terdapat 

kendala lain terkait implementasi untuk 

withholding tax system PT Jasaraharja 

Putera Kantor Cabang Surabaya, yaitu 

petugas yang bertugas untuk melaporkan 

SPT kadang sering terlambat untuk 

melaporkan ke kantor pajak. Berdasarkan 

wawancara dengan kasi SDM-Umum yang 

juga bertanggung jawab untuk 

menyetorkan SPT ke kantor pajak, 

keterlambatan ini dikarenakan yang 

bersangkutan memiliki kepentingan lain 

atau ada tugas khusus dari kantor dan juga 

ada faktor menunda-nunda pekerjaan 

sehingga ketika waktu pelaporan, laporan 

belum selesai dan belum siap untuk 

dilaporkan ke kantor pajak. 

Kesesuaian Implementasi PPh Pasal 23 

Pajak Bengkel di PT Jasaraharja 

Putera Kantor Cabang Surabaya 

dengan Peraturan Perpajakan  

 Berdasarkan hasil pembahasan 

yang telah diuraikan pada sub bab 

sebelumnya, secara umum PT Jasaraharja 

Putera kantor Cabang Surabaya telah 

menerapkan withholding tax system 

dengan benar meskipun di dalamnya masih 

terdapat beberapa aspek yang masih 

terdapat kesalahan, di mana kesalahan 

tersebut terjadi karena adanya kendala 

sistem perusahaan. Kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan oleh perusahaan terutama 

masalah pengenaan tarif yang tidak sesuai 

dan berakibat pada proses perhitungan. 

Proses perhitungan untuk bengkel-bengkel 

yang dipungut dengan tarif tidak sesuai ini 

dapat berpengaruh dalam pajak yang 

dibayarkan oleh perusahaan. Kesalahan 

tarif ini pada dasarnya sudah dilakukan 

sebelum proses yang ada digantikan oleh 

sistem otomatis. Namun, meskipun sudah 

diganti, kesalahan tarif tersebut masih saja 

terjadi.  

 Penyebab dari hasil penelitian yang 

menyatakan masih adanya ketidaksesuaian 

ini dapat diteliti lebih lanjut dengan 

menggunakan grand theory yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori 

atribusi. Teori ini akan dapat menjelaskan 

faktor apakah yang mempengaruhi 

implementasi di perusahaan.  
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Tabel 3 

PENILAIAN IMPLEMENTASI BERDASARKAN TEORI ATRIBUSI 

 

No. Aspek Pengertian 

PT Jasaraharja Putera 

Kantor Cabang 

Surabaya 

1. Perbedaan  Unsur perbedaan ini mengacu 

pada apakah seorang individu 

bertindak sama dalam berbagai 

keadaan.  

Perbedaan rendah 

2. Konsensus Unsur konsensus 

mempertimbangkan bagaimana 

perilaku seorang individu 

dibandingkan individu lain pada 

situasi yang sama. 

Tidak sama / konsensus 

rendah 

3. Konsistensi Unsur konsistensi ini dilihat dari 

suatu tindakan yang diulangi 

sepanjang waktu oleh individu  

Konsistensi tinggi 

Sumber: diolah.  

Penilaian implementasi berdasarkan teori 

atribusi dalam tabel tersebut dapat 

dijelaskan dalam penjabaran berikut ini: 

1. Perbedaan 

Unsur perbedaan ini mengacu pada 

apakah seorang individu bertindak 

sama dalam berbagai keadaan. Aspek 

perbedaan ini tidak dilakukan oleh PT 

Jasaraharja Putera Kantor Cabang 

Surabaya. PT Jasaraharja Putera tidak 

bertindak sama dalam berbagai 

keadaan. Keadaan yang menjadi topik 

berkaitan dengan penelitian ini adalah 

perbedaan tarif. PT Jasaraharja Putera 

ternyata mengenakan tarif berbeda 

kepada beberapa bengkel rekanan 

yang tidak memenuhi ketentuan yang 

mereka ajukan, misalnya 

menyerahkan NPWP. Dalam 

perhitungan secara operasional, PT 

Jasaraharja Putera melakukan cara 

perhitungan yang sama untuk semua 

bengkel. Namun, untuk keperluan 

pelaporan pajak, perusahaan 

melakukan cara perhitungan yang 

berbeda khusus untuk bengkel yang 

dikenakan tarif yang tidak sesuai 

dengan ketentuan.  

2. Konsensus 

Unsur dalam unsur konsensus 

mempertimbangkan bagaimana 

perilaku seorang individu 

dibandingkan individu lain pada 

situasi yang sama.  Perbedaan perilaku 

ini dilihat dari sikap karyawan yang 

bertanggung jawab pada perhitungan 

pajak. Pihak keuangan lebih 

cenderung untuk meminta rekonsiliasi 

kepada bagian klaim untuk kemudian 

dihitung ulang. Hal maksimal yang 

dapat dilakukan oleh pihak keuangan 

terkait perbedaan DPP atau jumlah 

pajak yang dipotong adalah dengan 

melakukan perhitungan terbalik 

apabila divisi klaim tidak mampu 

menemukan. Sedangkan orang klaim 

lebih cenderung tracing hingga data 

tersebut selesai sampai ketemu untuk 

kemudian diberikan kepada keuangan. 

Hal maksimal yang dapat dilakukan 

oleh pihak klaim adalah 

mengembalikan kebijakan seluruhnya 

kepada keuangan untuk perhitungan 

yang ada.  

Perbedaan sikap terkait dengan 

perbedaan tarif dan perbedaan 
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perhitungan ini menandakan bahwa 

konsesus yang ada di PT Jasaraharja 

Putera memiliki tingkat yang rendah.  

3. Konsistensi  
Unsur konsistensi ini dilihat dari suatu 

tindakan yang diulangi sepanjang 

waktu oleh individu tersebut. 

Perusahaan dalam hal ini petugas 

melakukan penyetoran dan pelaporan 

secara berkala, dilakukan setiap bulan 

berdasarkan tanggal yang ditentukan 

oleh aturan yang berlaku. Selain itu 

meskipun salah menerapkan tarif 

kepada perusahaan, perusahaan tidak 

melakukan perubahan terhadap 

database-nya. Akibat dari hal ini, 

perusahaan juga rutin melakukan 

perhitungan terbalik terhadap setiap 

bengkel yang dipungut dengan tarif 

yang tidak sesuai. Hal ini 

mengindikasikan konsistensi yang 

tinggi dalam internal PT Jasaraharja 

Putera Kantor Cabang Surabaya. 

Berdasarkan penilaian pada Tabel 3 

diketahui bahwa PT Jasaraharja Putera 

tidak memenuhi penilaian dari tiga aspek 

teori atribusi. Teori atribusi ini membahas 

mengenai sebab dari seseorang 

berperilaku. Teori ini menyatakan sebab 

dari seseorang berperilaku dipengaruhi dua 

hal yaitu, faktor internal dan eksternal. 

Perilaku seseorang dikatakan dipengaruhi 

oleh faktor eksternal ketika memenuhi tiga 

hal yang diungkapkan dalam teori ini, 

yaitu perbedaan, konsensus, dan 

konsistensi. Faktor internal dikatakan 

mempengaruhi perilaku seseorang ketika 

tiga hal dalam teori ini tidak terpenuhi. 

Cara lain yang digunakan dalam penilaian 

dalam teori ini adalah dengan 

menggunakan co-variasi.  

1. Internal : konsensus rendah, konsistensi 

tinggi, dan perbedaan rendah  

2. Ekternal : konsensus tinggi, konsistensi 

tinggi, perbedaan tinggi 

Hal ini berarti secara umum, 

kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 

PT Jasaraharja Putera kantor cabang 

Surabaya diakibatkan karena faktor 

internal. Hal tersebut sesuai dengan poin-

poin wawancara yang dilakukan kepada 

informan yang mengatakan memang faktor 

yang mendasar dalam kesalahan yang 

menjadi kendala adalah faktor internal, 

dalam hal ini sumber daya manusia yang 

ada dalam perusahaan.  

PENUTUP 

 Penerapan withholding tax system 

masuk dalam proses klaim yang meliputi 

pengenaan tarif, perhitungan, penyetoran, 

dan pelaporan. Pengenaan tarif pajak 

bengkel yang diterapkan perusahaan 

meliputi angka 1,82%, 2%, 4%, dan 6% 

untuk beberapa bengkel yang menjadi 

bengkel rekanan perusahaan. Penerapan 

tarif yang dilakukan oleh perusahaan 

berpengaruh terhadap perhitungan yang 

dilakukan oleh perusahaan. perhitungan 

dengan tarif tepat dilakukan dengan 

perhitungan normal, sedangkan untuk tarif 

yang keliru digunakan penerapan yang 

terbalik. Implementasi withholding tax 

system perusahaan untuk penerapan tarif 

pajak dilakukan dengan tidak sesuai 

peraturan pajak untuk pajak bengkel, 

namun penyetoran dan pelaporan sudah 

dilakukan dengan tepat.  

 Penelitian ini memiliki 

keterbatasan berupa tidak dapat 

memperoleh data dokumentasi pendukung 

lebih lanjut mengenai ketidaktepatan 

pemotongan tarif yang dikenakan 

perusahaan ke bengkel terkait karena 

kebijakan perusahaan. Keterbatasan ini 

diharapkan dapat dijadikan peluang untuk 

peneliti mendatang agar dapat meneliti 

penerapan serupa dari sisi bengkel. Hal ini 

dimaksudkan agar dapat dilakukan cross 

check mengenai implementasi yang terjadi 

pada kedua belah pihak, baik pihak 

asuransi maupun pihak bengkel.  
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