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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber paling utama pada pembangunan ekonomi yaitu 

sebagai penerimaan terbesar negara. dari perolehan pajak menjadi sumber 

pendapatan negara, maka negara mampu melakukan pembiayaan untuk 

pengeluaran dan pembangunan negara. Fungsi pajak sebagai redistribusi 

pendapatan dapat digunakan menjadi modal untuk menciptakan lapangan kerja. 

Sehingga, pendapatan dari industri pajak akan terus tersebar serta membantu 

meningkatkan pendapatan masyarakat dalam perkembangan ekonomi negara. 

Penerimaan pajak sangat membantu negara dalam keperluanya, oleh karena 

itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Sampai saat ini 

penerimaan negara dari sektor perpajakan yang dilansir oleh DDTC realisasi 

penerimaan pajak dari sektor Pajak Penghasilan Non migas 61.14 triliun atau 

tumbuh 57%, Pajak Penghasilan Migas 8,95 triliun, PPN dan PPnBM 38,43 

triliun atau naik 46%, PBB dan Pajak lainnya 59 triliun dengan jumlah Rp 109,11  

triliun  atau tumbuh 59% dari periode yang sama tahun lalu. Realisasi tersebut 

juga setara dengan 8,63% dari target Rp1.265 triliun (Kurniati, 2021).  
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Tabel 1.1  

Penerimaan Perpajakan Indonesia Bulan Pertama 2022. 

 

 
Sumber : DDTC News, 2022 

 

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, tentunya harus ada kesadaran dari 

semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Peran pajak dalam membiayai 

berbagai pengeluaran negara khususnya pembangunan dapat dioptimalkan jika 

setiap wajib pajak sadar akan kewajibannya. 

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu hal penting yang menunjang 

pencapaian pemungutan pajak pada suatu negara. Umumnya terdapat tiga Sistem 

perpajakan, yaitu self assessment system, official assessment system dan 

withholding system (Sumampouw & Wangkar, 2022). Sistem Withholding 

system digunakan dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). Withholding 

system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) 

untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak 

(Sumampouw & Wangkar, 2022). 

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak dipotong atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan 

Capaian

2021 2022 2021 2022 2022

PPh Non Migas 633,56 39,02 61,14 -15,75% 56,70% 9,65%

PPN & PPnBM 554,38 26,35 38,43 -14,88% 45,86% 6,93%

PBB & Pajak Lainnya 29,74 0,74 0,59 14,96% -20,56% 1,98%

PPh Migas 47,31 2,35 8,95 -19,83% 281,23% 18,91%

Jumlah Non PPh Migas 1.217,69 66,11 100,16 -15,15% 51,51% 8,23%

Jumlah 1.265,00 68,45 109,11 -15,32% 59,39% 8,63%

Uraian
APBN 

2022

Realisasi Januari ∆%
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bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan (Kolang et al., 2022). 

 PPh Pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau 

Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau 

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Sumampouw & Wangkar, 2022). 

Pada era globalisasi ini persaingan semakin ketat terutama bagi perusahaan 

yang bergerak pada bidang jasa. Salah satunya merupakan jasa transportasi atau 

jasa manajemen angkutan yang memindahkan barang serta mendukung 

penanganan dokumen yang dibutuhkan bagi pengguna jasa agar barang terkirim 

pada waktu dan kondisi yang diinginkan. Jasa ekspedisi diatur dalam perpajakan 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 144/PMK.03/2015 atas 

perubahan PMK Nomor 244/PMK.03/2008. Oleh karena itu, bagi wajib pajak 

yang memungut atau memotong atas imbalan jasa ekspedisi untuk melaporkan 

atas imbalan jasa tersebut. PT X Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang peternakan. PT X merupakan pengguna jasa ekspedisi dalam hal 

pengiriman pakan ayam. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku maka 

PT X berhak memotong pajak yang menggunakan jasa yang diberikan oleh CV 

M sesuai dengan perundang-undang yang berlaku saat ini. PT X merupakan 

salah satu konsumen yang hanya melakukan pemungutan dan pemotongan PPh 

Pasal 23 atas sewa jasa yang diberikan CV M. Hal ini mengakibatkan CV M 

hanya menerima bukti potong PPh Pasal 23.  

Pelaksanaan PPh atas jasa ekspedisi oleh PT X bahwa penghasilan atas 

kegiatan jasa ekspedisi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku dengan tarif 2%. Sebagai perusahaan yang taat akan pajak PT X 

memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan 

pelaporannya atas jasa yang telah dilakukan. Dalam hal melakukan penyetoran 

dan pelaporannya harus tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Namun, PT X telat dalam melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 

atas jasa ekspedisi pada masa September 2021. 

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut penulis tertarik dengan mengutip judul “TINJAUAN PENGENAAN 

PASAL 23 (PPh) JASA EKSPEDISI DI  PERUSAHAAN PT X 

SUKABUMI”   

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis menemukan 

identifikasi masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana prosedur pengenaan jasa ekspedisi PT X ? 

2. Bagaimana perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi di 

PT X dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

3. Kendala dan solusi yang dihadapi pada saat pemotongan PPh Pasal 23 di 

PT X ? 

 

 



5 
 

 
 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir mengenai Perpajakan pada PT X 

adalah untuk:  

1. Mengetahui prosedur pengenaan jasa ekspedisi di PT X. 

2. Mengetahui sistem perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa 

ekspedisi di PT X. 

3. Mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi pada saat pemotongan PPh 

Pasal 23 di PT X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Instansi  

Dapat memberikan informasi tentang tata cara perhitungan dan 

pemotongan  PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi dan memberikan solusi 

untuk masalah pada instansi mengenai PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi.  

2. Bagi Penulis  

Manfaatnya memberikan informasi mengenai pengenaan tarif dasar 

atas transaksi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 atas jasa ekspedisi pada 

PT X. Mengetahui tentang pengklasifikasian jenis usaha berdasarkan 

ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan. 

3. Bagi Pembaca   

Mengetahui proses perhitungan dan pemotongan pajak atas PPh 

Pasal 23 atas perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa ekspedisi. 
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