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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Secara umum Pajak adalah pungutan wajib yang diibayar rakyat untuk 

Negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah serta semua rakyat 

Negara, rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya pajak 

secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk 

kepentingan pribadi. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 

tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi 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. 

Bagi pemerintah pajak merupakan alternative untuk meningkatkan 

pendapatan Negara. Dalam meningkatkan penerimaan pajak  pemerintah 

melakukan beberapa usaha yaitu dengan meningkatkan faktor –faktor penunjang 

dari luar (Ekstensifikasi Pajak) dan factor dari dalam (Intensifikasi Pajak) keadilan 

dalam pengenaan pajak terhadap wajib pajak. Pemungutan pajak merupakan 

masalah yang dihadapi pemerintah sebagai pihak pemungut pajak dengan rakyat 

sebagai wajib pajak yang setiap pihak memiliki kepentingansaling 

ketergantungan. Tentang beban pajak yang dikenakan masyarakat sebagai wajib 

pajak mengharapkan adanya keadilan dalam pemungutan pajak yang artinya 
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besarnya pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak 

mengharapkan pajak tepat pada waktunya dan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.  

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk 

pengeluaran Negara, untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan dana yang 

tidak sedikit dan ditopang melalui penerimaan pajak. pemungutan pajak tercantum 

dalam undang undang dasar 1045 yang dalam tataran pelaksanaan melalui 

pembentukan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  

merupakan suatu komponen penting dalam penyelenggaraan suatu Negara. 

Sebagai sumber penerimaan Negara yang paling potensial. sejak dilakukannya 

reformasi pajak yang pertama pada tahun 1984 diharapkan penerimaan pajak 

sebagai sumber utama pembiayaan Anggara Pendapatan Dan Belanja Negara 

(APBN) yang berkesinambungan sebagai sumber penerimaan yang menjadi 

sumber utama . otomatis dana dari pajak sangat berperan dalam neraca keuangan 

pemerintahan.   

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami 

perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang –Undang Nomor 36 Tahun 

2008. Undang–Undang Pajak Penghasilan (PPh) Mengatur Pengenaan Pajak 

Penghasilan Terhadap Subjek Pajak Berkenaan dengan Penghasilan yang diterima 

atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek pajak yang menerima atau 

memperoleh penghasilan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut 

Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterimaa atau 
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diperolehnya selama satu tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya 

dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang – undang PPh menganut materil, 

artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat 

ketetapan pajak. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan berupa gaji,upah,honoranium, 

tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh 

orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 

undang–undang penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang 

pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai 

kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan ,jasa dsn kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

Undang Undang Pajak Penghasilan . 

Pajak penghasilan pasal 21 ini diambil berdasarkan peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yang sudah diperbaharui dengan peraturan terbaru yaitu 

peraturan dijektur jenderal pajak nomor .PER-/6/PJ/2016  Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 101/PMK.010/2016 dan nomor 102/PMK 010/2016 mengenai kenaikan tarif 

penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru (2016) yang berlaku sejak tanggal 1 

Januari 2016. Semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil 

pembangunan nasional , globalisasi , dan reformasi diberbagai bidang, perlu dilakukan 

perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam 

rangka menudung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi .  
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B. Rumusan Masalah 

Dengan di buatnya judul ini maka rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana Proses Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21? 

2. Bagaimana Pemotongan dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 

Wajib Pajak Pribadi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah dapat diambil tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Proses Pelaporan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 

21. 

2. Untuk Mengetahui Pemotongan dan  Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

pada Wajib Pajak Pribadi . 

 

D. Batasan Masalah  

Pada tugas akhir ini difokuskan pada Pelaksanaan Pelaporan Pemotongan Dan 

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21(Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Malang Selatan). 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penulisan Tugas Akhir ini bermanfaat untuk wajib pajak yang akan 

melaporkan atau menyetorkan pajak khususnya pada wilayah Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Malang Selatan.  

 


