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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara di dalam 

postur Anggaran penerimaan dan Belanja negara (APBN). Pemerintah 

membutuhkan dana  yang tidak sedikit dalam menjalankan pemerintah dan 

pembangunan. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber 

daya yang dimiliki suatu negara, baik kekayaan alam maupun hasil iuran 

masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Sebagai salah 

satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan 

semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan.  

Definisi pajak menurut undang-undang republik indonesia nomor 28 

tahun 2007 perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 

tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, yaitu Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Soemitro (2007:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan 

dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum atau pajak merupakan 
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iuran wajib yang diberlakukan kepada setiap wajib pajak atas objek pajak 

yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.  

Pajak di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

bersifat memaksa, hal ini di bebankan kepada seluruh masyarakat indonesia 

yang sudah bekerja dan memiliki nomor pokok wajib pajak. Dan hasil 

pemungutan pajak akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Pajak memiliki dua fungsi menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi 

pajak yaitu :  

1. Fungsi Budgetair 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya.  

2. Fungsi Mengatur (Regulated) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang  sosial dan ekonomi.    

Kedua  fungsi tersebut dapat diketahui pajak merupakan sumber dana 

bagi pemerintah dan sebagai alat untuk mengatur dalam bidang sosial 

maupun ekonomi, sehingga pemerintah mengupayakan untuk memperbaiki 

sistem kinerja pajak guna untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam 

membayar pajak. 

Di Indonesia sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment, 

self assessment adalah merupakan suatu sistem perpajakan yang 

memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk 

berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok 
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wajib pajak), serta menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak 

terutang. Berdasarkan Self Assessment System, masyarakat atau wajib pajak 

yang paling menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai 

dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak 

terutang, membayar pajaknya sendiri ke bank atau kekantor pos, dan 

melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Meskipun wajib pajak 

orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan 

kewajiban perpajakannya, pemerintah tetap memiliki wewenang untuk 

melakukan pemeriksaan dalam rangka untuk memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Perhitungan serta pelaporan pajak terhutang yang tidak 

sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

maupun Direktorat Jenderal Pajak akan dikenakan sanksi secara 

administratif maupun pidana. 

Berdasarkan sistem yang dianut oleh indonesia maka yang melakukan 

pendaftaran diri sebagai wajib pajak adalah orang yang berpenghasilan. 

Setiap orang yang memperoleh pendapatan atas pekerjaannya akan 

dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah. Pajak penghasilan di ambil 

dari pegawai/pejabat negara maupun swasta yang dikenakan atas pajak 

penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

Undang – Undang yang berlaku. Dalam UndangUndang Pajak Penghasilan 

(PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh 

orang pribadi ataupun badan. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, 

objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. 
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Pajak penghasilan 21 atau pph 21 merupakan 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, yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 

Tentang pajak penghasilan. 

Penghitungan pajak penghasilan pasal 21, wajib pajak harus 

mengetahui besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang berlaku 

pada masa tahun pajak tersebut. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi 

wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan netto wajib 

pajak orang pribadi jumlahnya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP), tidak lagi dikenakan pajak penghasilan. Dalam hal ini pemerintah 

telah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/.010/2016 

tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status yang 

dimiliki oleh wajib pajak. 

Berdasarkan latar belakang yang membahas tentang perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan 21 atas orang pribadi, maka 

penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari 

dengan judul ”Tingkat Pemahaman Wajib Pajak PPh 21 Pada Orang 

Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Karakteristik subjek pajak dari pph 21 pada orang pribadi di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Singosari ? 

2. Bagaimana urutan tata cara pelaporan pph 21 orang pribadi yang benar 

berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang 

Pajak Penghasilan ? 

3. Bagaimana Perhitungan PPh 21 orang pribadi yang sesuai dengan 

peraturan perpajakan ? 

4. Bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak tentang pph 21 pada orang 

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari ? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dicantumkan oleh penulis agar 

permasalahan tidak keluar dari pokok permasalahan yang dibahas oleh 

penulis agar penulis lebih terfokus dan memperjelas tujuan dari suatu 

masalah yang diteliti sehingga tidak keluar dari pokok permasalahan. Maka 

batasan masalah dalam penelitian ini hanya pada menghitung, membayar, 

dan melaporkan pph 21 orang pribadi. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui Karakteristik subjek pajak dari pph 21 pada orang 

pribadi. 

2. Untuk mengetahui apakah dalam tata cara pelaporan sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. 

3. Untuk mengetahui apakah perhitungan pph 21 orang pribadi sudah sesuai 

dengan Undang-Undang. 

4. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak tentang pph 21 orang 

pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari. 

E. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pembaca. Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan atau ilmu 

pengetahuan tentang perpajakan, terutama mengenai bagaimana caranya 

menghitung, membayar serta melaporkan pajak orang pribadi. 

2. Bagi  Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembanding untuk 

melakukan penelitian dengan topik sejenis serta sebagai bahan acuan 

untuk penelitian selalanjutnya sehingga dapat memperbaiki kekurangan 

dalam penelitian ini. 
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3. Bagi Wajib Pajak 

Hasil dari Penelitian ini untuk mengetahui menghitung, membayar dan 

melaporkan wajib pajak Orang pribadi PPh 21 sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Perpajakan. 


