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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila 

dan Undang Undang 1945. Dimana setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam 

lapangan pengaturan  maupun lapangan pelayanan harus didasarkan pada 

peraturan perundang undangan serta dijiwai dengan pembangunan hukum 

nasional. Pembangunan hukum nasional adalah bagian dari pembangunan 

nasional yang perlu dilakukan secara berkesinambungan serta merata diseluruh 

tanah air yang tujuannya untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan negara 

secara adil, makmur dan merata diseluruh kehidupan rakyat Indonesia. Kendala 

dana yang tidak sedikit merupakan salah satu hambatan yang mengganggu 

tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pada Anggaran Penerimaan dan 

Belanja Negara (APBN), penerimaan dalam negeri yang terbesar adalah 

penerimaan dari pajak. Setiap tahunnya penerimaan pajak terus meningkat dan 

memberi andil yang besar dalam penerimaan negara (Hanum, 2018) 

 Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang sangat penting 

yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara dan 

pembangunan nasional. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber 
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daya dari perusahaan ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan 

mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja perusahaan. Wajib pajak harus 

memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang terdiri dari Sistem 

Official Assessment, Sistem Self Assesment dan Sistem Withholding. Adapun 

salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. (Kurniyawati, 2019) 

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan 

yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang 

dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama 

apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang yang dipakai untuk 

mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu 

Undang-Undang No.36 tahun 2008. yang merupakan penyempurnaan bagi 

undang-undang terdahulu yaitu Undang-Undang No.17 tahun 2000, yang sah 

diberlakukan per tanggal 1 Januari 2009. (Kurniyawati, 2019) 

Perusahaan sebagai wajib pajak badan atau pemilik perusahaan memiliki 

kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (Pajak Penghasilan Pasal 21) atas 

pendapatan yang berkaitan dengan pekerjaan, sebagai imbalan perusahaan kepada 

karyawan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak 

dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada 

perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau 
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menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai 

dengan undang-undang dan peratu ran yang terkait sehingga pajak yang  dipotong 

perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. (Hariadi et 

al., 2018) 

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) 

Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada orang pribadi 

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

oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri pajak sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain ketentuan Peraturan Undang-

Undang Perpajakan diatas, dasar hukum yang dipakai dalam perhitungan, 

pemotongan, pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 adalah Peraturan Direktorat 

Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2019. Penghasilan pegawai tetap yang dipotong 

pajak setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi biaya 

jabatan, iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai termasuk iuran 

THT/JHT yang dibayar sendiri oleh pegawai, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP) Perhitungan PPh harus dilakukan oleh Wajib Pajak baik setiap bulan 

maupun setiap tahun.(Nurlaila, 2021) 

Koperasi merupakan bagian dari tata susunan ekonomi, hal ini berarti 

bahwa dalam kegiatannya koperasi turut mengambil bagian bagi tercapainya 

kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota 

perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat di sekitarnya. Koperasi 

sebagai perkumpulan untuk kesejahteraan bersama, melakukan usaha dan kegiatan 
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di bidang pemenuhan kebutuhan bersama dari para anggotannya. Sesuai dengan 

upaya pemerintah dalam program pertumbuhan ekonomi nasional.  

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan 

koperasi pada dasarnya adalah pekerja atau buruh, dan koperasi adalah pemberi 

kerja. Koperasi berasaskan kekeluargaan, sehingga laba yang didapatkan koperasi 

harus dibagi rata dengan pekerja atau karyawan. Setiap karyawan pada dasarnya 

ketika akan bekerja pada salah satu perusahaan, harus memiliki NPWP (Nomor 

Pokok Wajib Pajak), maka karyawan harus membayar pajak bilamana gaji 

karyawan melebihi dari PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang 

diakumulasikan dalam 1 tahun.   

PTKP tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan 

PTKP ini tentu saja berdampak tidak saja pada penerimaan pajak itu sendiri tetapi 

juga pada perekonomian secara luas. Dari sisi penerimaan pajak, naiknya PTKP 

berarti akan menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sehingga 

konsekuensinya adalah berpotensi menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 dibandingkan proyeksi penerimaan yang seharusnya dapat 

diperoleh apabila tidak dilakukan penyesuaian (Sunanto, 2017). Selain itu, 

dampak kenaikan PTKP juga menimbulkan satu permasalahan berkaitan dengan 

perhitungan PPh Pasal 21. (Gustav, 2022) 

Karyawan adalah manusia yang bekerja pada suatu badan atau perusahaan 

yang menggunakan tenaga dan kemampuan guna untuk mendapatkan balasan 

berupa pendapatan, baik berupa uang atau bentuk lainnya. Karyawan di Koperasi 
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Produsen Mandiri Cihanyawar Sejahtera memiliki gaji pokok yang sangat minim 

mulai dari  ketua koperasi sampai seluruh staf, hal ini terjadi karena koperasi 

memiliki salah satu asas yaitu kekeluargaan sehingga pendapatan atau laba yang 

diterima oleh koperasi dibagi rata kepada seluruh pegawai sampai anggota 

koperasi. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dari itu 

setiap karyawan di koperasi ini memiliki NPWP dan harus dipastikan apakah 

karyawan tergolong sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak atau bebas 

pajak. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gatot Hariadi, Nikma 

Yucha, Soenarto, Isa Madjid yang berjudul Evaluasi Perhitungan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Tetap, megemukakan bahwa  dalam 

prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap 

penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan pajak 

penghasilan pasal 21 terutang dengan jumlah penghitungan pajak penghasilan 

pasal 21 terutang. Menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang pajak 

penghasilan No. 36 Tahun 2008. Dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 

KEP-31/PJ/2009.  Seharusnya yang benar menurut Undang – undang Perpajakan 

No. 36 Tahun 2008. Uang lembur merupakan salah satu komponen penambah 

penghasilan bruto. Oleh karena pertimbangan – pertimbangan tersendiri yang 

dilakukan oleh inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara Pajak 

Penghasilan  Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan.  
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Berdasarkan pada pembahasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “PROSEDUR PERHITUNGAN PPH 

PASAL 21 BAGI KARYAWAN DI KOPERASI PRODUSEN MANDIRI 

CIHANYAWAR SEJAHTERA”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan pada pembahasan latar belakang diatas, penulis dapat 

menguraikan beberapa masalah berikut ini :  

1. Bagaimana proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 

karyawan di Koperasi Produsen Mandiri Cihanyawar Sejahtera? 

2.  Apakah gaji karyawan Koperasi Produsen Mandiri Cihanyawar 

Sejahtera diatas PTKP atau dibawah PTKP tetapi dilakukan 

perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat tujuan masalah yang 

akan dibahas penulis berikut ini :  

1. Untuk mengetahui proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada 

karyawan di Koperasi Produsen Mandiri Cihanyawar Sejahtera. 

2. Untuk mengetahui Gaji Karyawan yang memenuhi Penghasilan Tidak 

Kena Pajak  (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Manfaat dari penelitian bagi penulis Tugas Akhir ini agar dapat 

bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan  

2.  Bagi Mahasiswa  

Untuk menambah referensi dan acuan mahasiswa lain dalam mempelajari 

Pajak Penghasilan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak  

3. Bagi masyarakat  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 

 


