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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah Indonesia selalu terus berupaya untuk mengoptimalkan 

penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan. Adapun 

kebijakan-kebijakan dalam bidang perpajakan yang tercantum dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2020 adalah 

penyesuaian tarif pajak penghasilan (PPh) wajib pajak badan dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap (BUT), perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan 

melalui sistem elektronik (PMSE), perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan 

pemenuhan kewajiban perpajakan, dan pemberian kewenangan kepada Menteri 

Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau 

keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan 

penguatan ekonomi nasional. 

Penerimaan negara dari sektor perpajakan yang dilansir oleh DDTC News, 

pemerintah mencatat realisasi penerimaan pajak hingga bulan April 2022 

mengalami pertumbuhan antara lain adalah penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) 

Nonmigas tercatat senilai Rp. 342,48 triliun atau setara 54,06% dari target. Pajak 

Penghasilan Migas, penerimaannya senilai Rp. 30,66 triliun atau setara 64,8% dari 

target. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPN & PPnBM) tercatat Rp. 192,12 triliun atau setara 34,65% dari target. 

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Lainnya tercatat Rp. 2,43 

https://news.ddtc.co.id/dipercepat-ini-timeline-penurunan-tarif-pph-badan-dalam-perppu-1-2020-19930
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triliun atau setara 8,17% dari target. Penerimaan pajak ini jika dijumlahkan menjadi 

Rp. 567,69 triliun. Angka ini setara 33,88% dari target yang ditetapkan pemerintah. 

(DDTC, 2022) 

Tabel 1.1 

Penerimaan Perpajakan hingga bulan April Tahun 2022 

 

Pos 
2022 

Nilai (Rp triliun) Persentase 

Pajak Penghasilan 

Nonmigas 
342,48 54,06% 

Pajak Penghasilan Migas 30,66 64,8% 

PPN & PPnBM 192,12 34,65% 

PBB & Pajak Lainnya 2,43 8,17% 

Jumlah 567,69 33,88% 
Sumber: DDTC News, 2022 

Pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak negara terbesar 

yaitu dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan 

terhadap subjek pajak baik orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. (Halim et al., 2018) 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini menganut tiga sistem 

pemungutan pajak yaitu self assessment system, official assessment system dan with 

holding system. Dilihat dari segi pengertiannya, sistem pemungutan self assessment 

merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak 

untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besaran pajak terutang yang 

harus dibayar. Sementara sistem pemungutan official assessment merupakan sistem 

pemungutan yang memberi wewenang kepada institusi pemungut pajak untuk 

menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. 

Sedangkan sistem pemungutan with holding merupakan sistem pemungutan pajak 
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yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besaran pajak 

terutang Wajib Pajak. (Direktorat Jenderal Pajak, 2021) 

Salah satu pajak yang menerapkan with holding system adalah Pajak 

Penghasilan Pasal 23 yang merupakan pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang 

dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan 

kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. (Halim et al., 2018) 

Bank BRISyariah KC Sukabumi sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 

23 wajib melakukan pelaporan atas sewa dan jasa. Bank BRISyariah KC Sukabumi 

merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di 

Kota Sukabumi yang bergerak dalam bidang perbankan yang saat ini sudah berganti 

nama menjadi Bank Syariah Indonesia KC Sukabumi.  

Bank BRISyariah KC Sukabumi memerlukan akomodasi untuk menunjang 

segala kegiatan yang akan dijalankan. Akomodasi tersebut dapat berupa 

penggunaan mesin fotokopi, mesin printer, dan alat elektronik lainnya. Untuk 

meminimalkan pengeluaran perusahaan, Bank BRISyariah KC Sukabumi 

berinisiatif dengan menyewa peralatan penunjang yang dibutuhkan tersebut yang 

dapat menghemat pengeluaran perusahaan dan tidak perlu menanggung biaya 

perawatan mesinnya.  

Sewa merupakan penggunaan barang atau jasa yang dimiliki orang lain dan 

diikat oleh suatu perjanjian dalam waktu tertentu dengan membayar imbalan 

kepada pemilik barang atau jasa (Direktorat Jendral Pajak, 2010). Sewa alat kantor 

termasuk salah satu pajak yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa dan 
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Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta, dengan tarif 

pengenaannya sebesar 2% atas jumlah bruto penghasilan tersebut. Jika Wajib Pajak 

yang memotong tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka akan 

dikenakan tarif dua kali lipat lebih besar dari tarif tersebut yaitu sebesar 4%. 

Pengenaan tarif ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak yang memungut atau 

memotong atas sewa tersebut diharapkan untuk melaporkan pajaknya atas transaksi 

tersebut.  

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka Bank BRISyariah KC 

Sukabumi berkewajiban untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini untuk pajak penghasilan pasal 23 

pada pelaporannya harus mengacu kepada peraturan perpajakan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dari itu penulis tertarik 

mengambil penelitian tugas akhir dengan judul “Prosedur Pemotongan, 

Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Alat Kantor di Bank 

BRISyariah KC Sukabumi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa alat kantor di Bank 

BRISyariah KC Sukabumi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku? 

2. Bagaimana prosedur penyetoran PPh Pasal 23 atas sewa alat kantor di Bank 

BRISyariah KC Sukabumi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku? 

3. Bagaimana prosedur pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa alat kantor di Bank 

BRISyariah KC Sukabumi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui prosedur pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa alat kantor 

di Bank BRISyariah KC Sukabumi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran PPh Pasal 23 atas sewa alat kantor di 

Bank BRISyariah KC Sukabumi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

3. Untuk mengetahui prosedur pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa alat kantor di 

Bank BRISyariah KC Sukabumi sudah sesuai dengan peraturan perpajakan 

yang berlaku. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Dapat menjadi tambahan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas 

sewa alat kantor yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.  

2. Bagi Akademik 

Untuk menerapkan materi yang didapatkan selama perkuliahan dan juga 

sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan dari Program Studi Diploma 

III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

3. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya 

mengenai topik-topik yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 atas sewa alat 

kantor. 

 


