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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Pajak merupakan kewajiban warga negara yang terutang telah diatur dalam 

Undang Undang, tidak dapat timbal balik lansung serta dipergunakan untuk 

keperluan negara bagi rakyat semakmurnya (Undang-Undang Republik Indonesia, 

2009). Pajak memegang peranan penting terutama dalam kaitannya dengan 

pembagunan negara. Sebagai negara berkembang Indonesia terus melakukan 

pembangunan nasional guna mewujudkan pemerataan pembangunan. 

Pembangunan dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam mengurangi 

ketimpangan antar wilayah serta  membantu meningkatkan taraf hidup bagi 

masyarakat dalam hal penghasilan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

2021). Tentunya pembangunan ini membutuhkan dana yang banyak dan waktu 

yang tidak singkat. Indonesia memiliki beberapa sumber penerimaan atau 

pendapatan negara untuk menunjang pembangunan diantaranya Penerimaan 

Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Hibah (Undang-Undang 

Republik Indonesia, 2003). 

 Berdasarkan golongannya terdapat dua jenis pajak yaitu Pajak Lansung dan 

Pajak Tidak Lansung. Pajak Lansung merupakan pajak yang harus ditanggung dan 

dibayarkan sendiri, tidak dapat dialihkan kepada orang lain, contohnya Pajak 

Penghasilan. Pajak Tidak Lansung merupakan pajak yang tanggungannya dapat 
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dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (Halim et al., 

2020). 

Tabel 1.1 

Realisasi Penerimaan Pajak 2021. 

 

 
  Sumber : APBN, data diolah penulis, 2022. 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak 

penyumbang terbesar dalam struktur Penerimaan Perpajakan. Pajak Penghasilan 

(PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dalam 

suatu masa pajak (Syarifudin, 2018). Salah satu jenis pajak penghasilan merupakan 

Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang 

dikenakan atas penghasilan yang berasal dari  modal, penyerahan jasa, atau hadiah 

dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak 

Penghasilan Pasal 23 ini dipotong oleh pemungut pajak saat melakukan transaksi.  

Pajak Penghasilan Pasal 23 dipungut dengan menggunakan sistem pengumungutan 

withholding system. Withholding system merupakan sistem pemungutan yang 

dibebankan kepada pihak ketiga yang diberi wewenang untuk memotong, 

Rp (Triliun) %  Realisasi

Pajak Penghasilan (PPh) 683.77 696.51 101.86

- Non Migas 638 643.65 100.88

- Migas 45.77 52.86 115.5

PPN & PPnBM 518.55 550.86 106.25

PBB 14.83 18.92 127.61

Pajak Lainnya 12.43 11.13 89.51

Jumlah 1229.58 1277.53 103.9

Realisasi s.d. 31 Desember 

2021
Uraian 

Target 2021 

(Triliun) 
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memungut dan menyetorkan pajak tersebut kepada pemerintah (DDTCNews, 

2021). 

PT Z  merupakan perusahaan yang bergerak dibidang peternakan khususnya 

budidaya unggas (ayam broiler). PT Z mempunyai dua konsep budidaya yaitu, 

konsep internal (ownfarm) dan konsep kemitraan/bekerjasama dengan para 

peternak ayam dengan membentuk kantor unit kemitraan (baik dalam pulau 

maupun luar pulau). Dalam menjalankan usahanya PT Z menggunakan jasa untuk 

pengelolaan kandang ayam pada mitra (dalam pulau dan luar pulau) salah satunya 

yaitu jasa maklun.  Jasa maklun merupakan jasa yang dilakukan untuk 

menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas 

petunjuk dari pemesan (Asmarani, 2021). Dalam hal perpajakan jasa maklun diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015. 

Sebagai perusahaan yang taat akan  pajak, PT Z memiliki kewajiban untuk 

melakukan memotongan, menyetor dan melaporkan atas jasa yang dilakukan. 

Dalam hal melakukan penyetoran dan pelaporannya harus tepat waktu sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Namun, PT Z telat dalam menyetorkan/membayar 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Maklun pada masa September 2021. 

  



4 

 

Grafik 1.1 

Penerimaan PPh Pasal 23 atas Jasa Maklun. 

 

 
         Sumber : PT Z, data diolah penulis, 2022. 

 

Dilihat dari Grafik 1.1 Penerimaan PPh Pasal 23 atas Jasa Maklun di PT Z 

pada tahun 2021 mengalami fluktuasi disetiap bulannya. Hal ini disebabkan karena 

hasil barang yang diproses atas jasa maklun (panen ayam) yang tidak menentu 

disetiap bulannya, terkadang mengalami keuntungan dan kerugian. Dalam hal 

pemotongan pajak, ada beberapa penyedia jasa yang tidak mempunyai NPWP 

sehingga diakibatkan pajak yang terutang/dibayarkan lebih besar dari penyedia jasa 

yang memiliki NPWP. Adapun kesalahan dalam pemotongan, penyetoran dan 

pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 bisa saja terjadi. Hal tersebut bisa terjadi jika 

staf/karyawan yang menangani pajak kurang teliti atau kurang paham akan pajak. 

(Komariyah, 2019). Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh 

(Pratiwi & Karismariyanti, 2018) dibidang industri manufaktur pakaian dan 

penelitian (Dewi, 2020) pada UMKM keripik kemasan PT Krispindo. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul 

penelitian “Prosedur Pengenaan PPh Pasal 23 Jasa Maklun atas Pengelolaan 

Peternakan pada PT Z”.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan, diantaranya :  

1. Bagaimana prosedur pemotongan PPh pasal 23 jasa maklun atas 

pengelolaan peternakan pada PT Z? 

2. Bagaimana prosedur penyetoran PPh pasal 23 jasa maklun atas pengelolaan 

peternakan pada PT Z? 

3. Bagaimana prosedur pelaporan PPh pasal 23 jasa maklun atas pengelolaan 

peternakan pada PT Z? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai beberapa tujuan 

penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 23 jasa maklun atas pengelolaan 

peternakan pada PT Z. 

2. Untuk mengetahui penyetoran PPh pasal 23 jasa maklun atas pengelolaan 

peternakan pada PT Z. 

3. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 23 jasa maklun atas pengelolaan 

peternakan pada PT Z. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai beberapa tujuan 

penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pemotongan PPh pasal 23 jasa maklun atas pengelolaan 

peternakan pada PT Z. 

2. Untuk mengetahui penyetoran PPh pasal 23 jasa maklun atas pengelolaan 

peternakan pada PT Z. 

3. Untuk mengetahui pelaporan PPh pasal 23 jasa maklun atas pengelolaan 

peternakan pada PT Z. 

 


