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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sebagai salah satu negara yang berkembang hingga saat ini Indonesia 

masih tetap berusaha  melaksanakan pembangunan yang ada di beberapa 

bidang yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, 

maka dari itu pemerintah harus lebih mengerahkan segala kemampuan dan 

upaya untuk mendapatkan dana pembiayaan pembangunan tersebut. Pajak 

merupakan salah satu bagian dari sumber penerimaan yang sangat penting dan 

paling utama dalam memenuhi dan menunjang seluruh kebutuhan bagi negara. 

Seperti halnya menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang umum dan tata cara 

perpajakan dalam buku Perpajakan Teori & Kasus edisi 10 karya (Resmi, 

2017), “pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan apapun 

secara langsung oleh karena itu dapat digunakan untuk keperluan negara bagi 

kesejahteraan semua rakyat yang ada di seluruh Indonesia”. 

Tax Guidance suatu pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus 

dilakukan oleh setiap wajib pajak dengan benar sesuai ketentuan perpajakan 

yang berlaku. Bila terdapat hal yang kurang sesuai, maka hal ini dapat 

menimbulkan risiko yang bisa membebani perusahaan bahkan dapat 

mengganggu keberlangsungan usaha. Banyaknya kewajiban pajak ini tentu 
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memiliki potensi risiko pajak yang juga lebih besar dan karenanya harus 

dikelola dengan baik.  Dalam Tax Guidance  di perusahaan terdapat dua bagian, 

yang pertama kebijakan dan pedoman perpajakan yang di mana aspek 

perpajakan atas transaksi yang ada di dalam setiap akun laba rugi, yang kedua 

petunjuk Teknis perpajakan yang lengkap terdiri dari PPh badan, PPh 

Withholding (PPh Pasal 21,Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2) dan 

Pasal 15).  

PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and 

Maintenance Services Unit ini  sangat penting mengingat nilai transaksinya 

yang besar. Dalam Tax Guidance yang digunakan penulis hanya mengambil 

pajak PPh Pasal 22, dan PPh pasal 23 saja karena permasalahan yang sedang 

terjadi di perusahaan PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu 

Operation and Maintenance Services Unit terdapat pada PPh pasal 22, dan PPh 

pasal 23. Untuk memajaki suatu perusahaan atau transaksi ada dua hal yang 

harus di penuhi, yang pertama objeknya harus ada kesepakatan antara vendor 

dengan pihak ketiga serta yang kedua subjeknya sebagai pembayar pajak.  Di 

sisi lain, PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and 

Maintenance Services Unit, memiliki unit usaha dengan lokasi yang tersebar 

di lokasi yang tidak sama dengan kantor pusat.  

Banyaknya variasi transaksi bisnis dengan berbagai model skema 

transaksi juga merupakan tantangan tersendiri bagi PT Indonesia Power PLTU 

Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services Unit, karena 

aspek perpajakan atas setiap transaksi tidak sama, bergantung model skema 
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bisnis dan lawan transaksi yang dapat berasal dari lokal (dalam negeri) maupun 

dari luar negeri. Masing-masing unit ini terdaftar dan memiliki NPWP cabang 

untuk kepentingan pelaksanaan kewajiban pemotongan pajak yang terutang di 

lokasi pajak. Dalam unit tersebut langsung bertransaksi dengan vendor atau 

pihak ketiga lainnya, sehingga terdapat kewajiban pajak yang dapat muncul 

ketika transaksi unit ini terjadi. Dengan adanya pedoman pengelolaan pajak 

atau yang di namakan dalam Tax Guidance maka hal ini di harapkan dapat 

meningkatkan pemahaman atas dampak pajak pada setiap transaksi yang di 

catat pada masing-masing akun di perusahaan. Cepatnya perubahan peraturan 

perpajakan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban pajak untuk 

dapat secepatnya melakukan penyesuaian. Terlambat dalam menerapkan 

ketentuan perpajakan dapat menimbulkan risiko perpajakan dikemudian hari 

ketika dilakukan pengujian atau pemeriksaan otoritas pajak.  

Pajak merupakan penghasilan negara yang digunakan untuk membiayai 

proses berkembangnya bagi negara, karena pentingnya dalam membayar pajak 

demi kebaikan bersama dan kepentingan bersama. Sebagai warga negara 

Indonesia yang baik dan benar hendaknya membayar pajak dengan tepat waktu 

dan tidak merekayasa hasil pajak atau mengurangi jumlah pajak yang ada. 

Hasil dari pembayaran pajak yang dibayarkan pun pada dasarnya semua orang 

akan menikmatinya bersama sebagai masyarakat. PT Indonesia Power PLTU 

Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services Unit sebagai 

wajib pajak tertentu selalu berupaya melakukan kewajiban perpajakan agar 
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sejalan dengan perubahan ketentuan perpajakan. Hal ini merupakan satu-

satunya cara menghindari risiko pengenaan sanksi pajak.  

Tax Guidance pajak ini di maksudkan untuk memperbaharui buku 

pedoman pengelolaan pajak yang sebelumnya telah dibuat agar sejalan dengan 

perubahan ketentuan perpajakan yang kini berlaku, sehingga praktis 

perpajakan pada PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu 

Operation and Maintenance Services Unit dapat berjalan sesuai dengan 

peraturan perpajakan saat ini. 

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi pada penerapan Tax 

Guidance pokok permasalahan tersebut penulis tertarik dalam menyusun 

Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN 

TAX GUIDANCE DI PT INDONESIA POWER PLTU JAWA BARAT 2 

PALABUHANRATU OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES 

UNIT”.  

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat 

disimpulkan ada beberapa identifikasi masalah yang timbul dari judul Tinjauan 

Atas Penerapan Tax Guidance Pada Perusahaan PT Indonesia Power PLTU 

Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation And Maintenance Services Unit penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :  

1. Pajak apa saja yang di kenai oleh PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 

2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services Unit ?  
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2. Bagaimana Penerapan Tax Guidance yang dilakukan oleh PT Indonesia 

Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance 

Services Unit? 

3. Bagaimana Penerapan pada PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 di PT Indonesia 

Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance 

Services Unit? 

 

1. 3  Tujuan Penelitian  

Dengan melakukan penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui Pajak apa saja yang di kenai oleh PT Indonesia Power 

PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services 

Unit. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan pada Tax Guidance yang 

dilakukan oleh PT Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu 

Operation and Maintenance Services Unit. 

3. Untuk mengetahui Bagaimana Penerapan pada PPh Pasal 22 dan PPh  

Pasal 23 berdasarkan Tax Guidance di PT Indonesia Power PLTU Jawa 

Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services Unit. 
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1. 4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Penulis  

Sehingga penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pelaksanaan penerapan Tax Guidance pada PT Indonesia 

Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance 

Services Unit, sekaligus diharapkan lebih memahami nya  dalam serta 

dan dapat menerapkan terhadap masalah yang ada di perusahaan itu 

sendiri.  

2. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat berguna 

sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk memperoleh informasi 

mengenai pelaksanaan penerapan Tax Guidance pada PT Indonesia 

Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance 

Services Unit, serta kesadaran dalam Tax Guidance itu sendiri.  

3. Bagi Pembaca  

Diharapkan pembaca dapat terbantu atas informasi dan 

pengetahuan mengenai pelaksanaan penerapan Tax Guidance pada PT 

Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Palabuhanratu Operation and 

Maintenance Services Unit, serta dapat juga dijadikan referensi dimasa 

yang akan datang.  
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1. 5  Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini yaitu 

dengan menggunakan Metode Deskriptif. Menurut Nazir dalam jurnal Eni 

Purwanti (2019:25) menyebutkan bahwa “metode deskriftif adalah metode 

penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, 

sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar 

berkala”.  

1. 6 Metode  Pengumpulan Data  

 Untuk menunjang penelitian tersebut, penulis menggunakan penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Kepustakaan  

  Metode ini digunakan oleh penulis dengan cara membaca serta 

dapat mengumpulkan bahan–bahan pustaka seperti catatan perkuliahan 

dan buku tentang perpajakan serta menelah bahan yang telah ada tersebut 

untuk dijadikan referensi dalam penulisan tugas akhir ini.  

2. Observasi 

Metode ini dilakukan untuk memperoleh berbagai data konkret 

secara langsung dilapangan atau tempat penelitian. Dengan observasi kita 

dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan-kegiatan sosial yang 

dilakukan pelaku kegiatan tersebut. 

3. Wawancara  

  Metode ini adalah metode mengumpulkan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seorang informan atau 
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autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah yang 

ada.  

4. Dokumen  

  Metode ini adalah metode dalam pengumpulan, pemilihan, 

pengolahan, dan penyimpangan informasi dari berbagai bidang, 

pemberian atau juga pengumpulan bukti dan keterangan–keterangan 

seperti gambar, kutipan , bahan referensi, dan lain-lain. 

1. 7 Teknik pengolahan data 

Pengolahan data yang dapat dilakukan mulai dari beberapa 

pengumpulan data sampai dengan tersajinya data tersebut dalam laporan tugas 

akhir ini sebagai berikut:  

1. Dengan adanya pengumpulan data primer observasi dan interview serta 

mengumpulkan data sekunder kepustakaan. 

2. Penulis melakukan penelitian dengan melakukan analisis dan pengolahan 

data-data yang dapat diperoleh.  

3. Melakukan pengklarifikasikan data kedalam bagian-bagian yang sesuai 

dengan indentifikasi  masalah. 

1. 8 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian tugas akhir ini dilakukan di PT Indonesia Power PLTU Jawa 

Barat 2 Palabuhanratu Operation and Maintenance Services Unit. Jl. Raya 

Pelita, Desa Jayanti, Kec. Palabuhanratu Kab.Sukabumi, Jawa Barat 43364. 

Telephone/Fa : (0266) 435503, Ext : 8091 dari tanggal 02 Maret sampai dengan 

Tanggal 29 Bulan Mei 2020.  
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Jadwal penelitian ini secara rinci terdapat pada tabel tersebut sebagai 

berikut :  

Tabel 1.1  

Jadwal Penelitian 

No Jadwal Kegiatan 
Waktu Penelitian 

Februari Maret April Mei Juni Juli 

1 Persiapan       

2 Pengamatan       

3 
Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) 
    

 
 

 

4 Pencarian Data       

5 

Penyusunan 

Laporan Tugas 

Akhir 

      

6 Bimbingan       

7 
Ujian Sidang 

Akhir 
      

8 
Revisi Tugas 

Akhir 
      

 

 

 

 


