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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih memerlukan 

pembangunan atau perbaikan baik infrastuktur maupun yang lainnya. Tujuannya 

agar dapat mensejahterakan masyarakat di seluruh Indonesia dari berbagai suku, 

bangsa dan bahasa. Dalam meningkatkan pembangunan di Indonesia tentunya 

pemerintah membutuhkan banyak dana. Salah satu upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah yaitu dengan cara pemungutan pajak.  

Pajak merupakan sumber paling utama untuk pembiayaan dan pembangunan 

negara yang sumbernya dapat diperbaharui berdasarkan perkembangan negara, 

dan pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara yang 

nantinya akan dikembalikan untuk kebutuhan masyarakat luas. Jadi, pajak 

memiliki peranan penting bagi penerimaan negara atau pembangunan negara. 

Untuk meningkatkan penerimaan pajak tentunya harus ada kesadaran dari 

berbagai pihak, Salah satunya dari masyarakat itu sendiri. Khususnya, wajib 

pajak yang harus taat membayar pajak tepat waktu. Salah satu hak dan kewajiban 

sebagai warga negara untuk pembangunan dan pembiayaan negara yaitu dengan 

membayar pajak. Salah satu penerimaan terbesar dari pajak yaitu penerimaan 

pajak penghasilan. 

Pajak penghasilan sangat di harapkan dapat terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi dalam dunia kerja. Untuk itu pemerintah menerapkan 
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sistem pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final (PPh-Final), salah 

satunya PPh final pasal 4 ayat (2). Kontribusi penerimaan PPh final di Indonesia 

dapat dikatakan cukup signifikan. Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak 

Indonesia selama 2014-2019, diketahui capaian penerimaan PPh final di 

Indonesia mengalami fluktuasi. Penerimaan PPh final pada tahun 2014 mencapai 

Rp 122,1 triliun dan melonjak menjadi Rp 179,5 triliun pada tahun 2019. Perlu 

dicatat bahwa data realisasi penerimaan PPh ini hanya mencakup penerimaan 

dari jenis PPh final Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 26, sehingga terdapat jenis 

PPh lain yang belum tercakup seperti PPh final pasal 15, dan sebagainya. 

(Kristiaji, 2020) 

Grafik 1.1 

Realisasi Penerimaan PPh Final 2014-2019 

 

  
Sumber: DDTC (Kristiaji, 2020) 
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terjadi pada tahun 2014, dimana realisasi penerimaan PPH final terhadap total 

penerimaan pajak hanya mencapai 12,39%.  Jadi dengan adanya Kebijakan PPh 

final ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran bagi wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. (Kristiaji, 2020) 

Grafik 1.2 

Proporsi Penerimaan PPh Final Terhadap Total Penerimaan Pajak 2014-2019 

 

 
Sumber: DDTC (Kristiaji, 2020) 
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PT. Bumi Karsa, PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama, PT. Bangun Prima 

Abadi dan yang lainnya. (Cepagram, 2018) 

Terdapat banyak perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi baik 

jasa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi 

yang terletak di Sukabumi salah satunya yaitu PT. Multijaya Prakarsa Abdi, PT. 

Vanca Utama Perkasa, PT. Sinar Jaya Konstruksi, PT. Mitra Insan Utama, PT. 

Semesta Raya Awning dan yang lainnya.  

Terdapat 3 jenis jasa konstruksi yaitu 1) Jasa Perencanaan Konstruksi, 2) 

Jasa Pengawasan Konstruksi, dan 3) Jasa Pelaksanaan Konstruksi. Dari 3 jenis 

jasa konstruksi tersebut memiliki tarif pajak yang berbeda – beda sesuai dengan 

jasa konstruksi dan kualifikasi usahanya. 

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut penulis tertarik dengan mengutip judul “PROSEDUR 

PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN (PPH) FINAL PASAL 4 AYAT (2) PADA JASA 

KONSTRUKSI DI KPP PRATAMA SUKABUMI”  

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis menemukan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tata cara perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada 

perencanaan jasa konstruksi di KPP Pratama Sukabumi? 
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2. Bagaimana tata cara perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada 

pelaksanaan  jasa konstruksi di KPP Pratama Sukabumi? 

3. Bagaimana tata cara perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada 

pengawasan jasa konstruksi di KPP Pratama Sukabumi? 

4. Bagaimana tata cara pembayaran PPh final pasal 4 ayat 2 pada jasa 

konstruksi di KPP Pratama Sukabumi? 

5. Bagaimana tata cara pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 pada jasa 

konstruksi di KPP Pratama Sukabumi ? 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

1. Untuk mengetahui tata cara perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada 

perencanaan jasa konstruksi 

2. Untuk mengetahui tata cara perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada 

pelaksaaan jasa konstruksi 

3. Untuk mengetahui tata cara perhitungan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada 

pengawasan jasa konstruksi 

4. Untuk mengetahui tata cara pembayaran PPh Final pasal 4 ayat 2 pada jasa 

konstruksi 

5. Untuk mengetahui tata cara pelaporan PPh Final pasal 4 ayat 2 pada jasa 

konstruksi 
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1.4 MANFAAT PENULISAN 

1. Manfaat bagi Instansi 

Dapat memberikan informasi tentang tata cara perhitungan, 

pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) 

dan memberikan solusi untuk masalah pada instansi mengenai PPh Final 

pasal 4 ayat (2) 

 

2. Bagi Penulis 

Manfaatnya dapat menambah pengetahuan bagi penulis mengenai 

beberapa masalah yang muncul dalam dunia kerja mengenai perpajakan 

khususnya pajak jasa konstruksi 

 

3. Bagi Pembaca  

Dapat menambah pengetahuan tentang perhitungan, pembayaran 

dan pelaporan pajak jasa konstruksi PPh Final pasal 4 ayat (2) dan bisa 

dijadikan bahan referensi  

 

1.5 METODE PENELITIAN  

Penulis dalam menyusun laporan tugas akhir menggunakan metode 

penelitian deskriptif. Adapun pengertian metode penelitian deskriptif: 

Menurut Amiruddin (2016:98) Metode deskriptif merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara menggambarkan suatu 

keadaan objek atau subjek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan 
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lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang ada. Metode deskriptif ini akan 

memudahkan penulis dalam memecahkan identifikasi masalah yang 

berhubungan dengan judul yang akan diteliti secara akurat dan faktual 

(Amiruddin, 2016) 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 

dan studi lapangan.   

a. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan data yang 

relevan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku, artikel, catatan, 

karya ilmiah, internet, jurnal, artikel dan sebagainya.   

b. Studi lapangan adalah metode  yang  dilakukan  dengan  cara  pengamatan 

langsung oleh peneliti terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

instansi atau perusahaan, yaitu dengan cara wawancara dan  observasi.  

a) Wawancara adalah suatu komunikasi secara  langsung yang bertujuan 

untuk mendapatkan informasi.  

b) Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan terhadap suatu objek 

yang akan diteliti untuk mendapatkan informasi yang nyata, dengan 

tujuan observasi ini untuk memahami masalah yang terjadi terhadap 

judul yang diambil oleh peneliti. 
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1.6 JADWAL PENELITIAN 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dalam menyusun LTA (Laporan Tugas Akhir), yang 

berlokasi di KPP PRATAMA SUKABUMI yang beralamat di jalan 

R.E. Mardinata, Gunungparang, kecamatan Cikole, kota Sukabumi, 

Jawa Barat 43111 

 

1.6.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan 

untuk penelitian Laporan Tugas Akhir yang berjudul “PROSEDUR 

PERHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK 

PENGHASILAN (PPH) FINAL PASAL 4 AYAT (2) PADA JASA 

KONSTRUKSI DI KPP PRATAMA SUKABUMI”, membutuhkan 

waktu selama 2 (dua) minggu dimulai dari tanggal 2 Maret 2020 sampai 

dengan tanggal 13 Maret 2020. Jadwal penelitian tertera pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 

Jadwal Penelitian 

 

No 
Keteranga

n 

Bulan 

Maret April Mei Juni Juli 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Praktek 

Kerja 

Lapangan 

(PKL) 

                                        

                                        

                                       

2 

Pengumpul

an data 

LTA  

                                        

                                        

3 Pengajuan 

judul 

                                        

                                        

4 Penyusuna

n LTA 

                                        

                                        

5 Bimbingan                                         

6 Sidang                                         

 

 

 


