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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki populasi tertinggi 

ke-4 di dunia dengan jumlah penduduk 273.879.750 jiwa (Dukcapil, 2022). 

Tingginya populasi menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat 

mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Sesuai dengan UUD 1945, salah satu 

tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Karena 

banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, diharapkan kesejahteraan masyarakat 

dapat tercapai yaitu dengan berusaha untuk membuat sisi ekonomi maupun spiritual 

masyarakat terpenuhi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara membutuhkan 

banyak pemasukan dana (Sampouw & Elim, 2019).  

Dana tersebut didapatkan dari beberapa sumber pendapatan nasional yang 

nantinya akan digunakan untuk berbagai bidang pembangunan negara salah satunya 

bidang ekonomi (Wae et al., 2019). Kemajuan bidang perekonomian sangat penting 

karena dapat berpengaruh besar terhadap keberlangsungan negara. Sehingga saat 

ini negara berusaha keras mencari cara untuk meningkatkan pendapatan nasional 

dari beberapa sektor yang ada karena dengan semakin tingginya pendapatan maka 

negara akan semakin maju. 

Pajak menjadi sektor penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia karena 

pendpatannya relatif stabil. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk membayar 

pajak sebagai kontribusi untuk membantu membiayai kebutuhan negara demi 



2 
 

 

kepentingan bersama. Meskipun imbalan dari membayar pajak tidak langsung, 

namun masyarakat dapat merasakan manfaat dari membayar pajak melalui fasilitas 

umum, fasilitas kesehatan, keamanan, dll (Samsudin et al., 2021).  

Kepatuhan pajak dapat melihat sejauh mana partisipasi aktif masyarakat 

terhadap pembangunan negara agar lebih baik lagi. Semakin meningkatnya 

kepatuhan wajib pajak, maka pendapatan negara dari sektor pajak dapat terus 

meningkat setiap tahunnya. Dari beberapa jenis pajak, pendapatan Pajak 

Penghasilan menjadi penyumbang tertinggi dibandingan pendapatan jenis pajak 

yang lainnya (Rakhmawati, 2020). 

 Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak 

orang pribadi maupun badan atas suatu penghasilan baik yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri (Pajakku, 2020). Terdapat beberapa jenis Pajak Penghasilan, 

salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikenakan kepada bendahara 

pemerintah atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/APBD. 

Kegiatan yang dilakukan setiap perusahaan, badan, maupun instansi selalu 

diperlukan beberapa barang-barang agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan 

baik. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi termasuk instansi pemerintah di 

Kabupaten Sukabumi yang ditetapkan sebagai wajib pungut. Setiap transaksi 

pembelian barang oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi akan dikenakan 

pajak, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN. 

PPh Pasal 22 atas pembelian barang yaitu pajak yang dikenakan kepada 

badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan 
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kegiatan perdagangan (Sampouw & Elim, 2019). Namun, tidak semua transaksi 

pembelian barang akan dikenakan PPh Pasal 22. Hal tersebut disebutkan dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 (Menteri Keuangan RI, 

2017) tentang pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas 

Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang 

Lain. 

Pemungut pajak di Dinas koperasi dan UKM Kab. Sukabumi adalah 

Bendahara. Bendahara instansi pemerintah berkewajiban untuk menghitung, 

memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang dananya 

bersumber dari APBN/APBD (Samsudin et al., 2021). Perhitungan pajak dilakukan 

secara manual dan harus dilakukan dengan benar dan sesuai tarif yang ditetapkan 

agar pajak yang disetor tidak kekurangan maupun kelebihan bayar. 

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetorkan 

pada saat pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang paling lambat 7 hari 

setelah pelaksanaan pembayaran atas pembelian barang (Rasida, 2018: 64). Dalam 

melakukan penyetoran pajak di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi sudah 

tidak menggunakan SSP lagi karena sudah menerapkan Surat Setoran Elektronik 

yang berdasarkan sistem e-billing, sehingga dapat mempermudah proses 

penyetoran pajak.  

Selain melakukan perhitungan dan penyetoran, bendahara juga bertugas 

untuk melakukan pelaporan atas transaksi  perpajakan. Pelaporan pajak harus 

dilakukan tepat waktu karena apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporannya 
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maka akan dapat teguran atau dikenakan sanksi (Wibawa, 2018:19). Namun Dinas 

Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi tidak melakukan pelaporan pajak karena 

beranggapan bahwa pelaporannya dilakukan oleh BPKAD Kab. Sukabumi. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin mengetahui apakah penerapan 

pajak atas pembelian barang di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi sudah 

diterapkan dengan baik atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga 

penulis tertarik mengambil judul “Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 

22 Atas Pembelian Barang di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten 

Sukabumi” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, 

penulis merumuskan poin permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian barang di 

Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi? 

2. Apakah pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian barang di Dinas 

Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi sudah sesuai dengan peraturan yang 

berlaku? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian barang 

di Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi 
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2. Untuk mengetahui pengenaan PPh Pasal 22 atas pembelian barang di Dinas 

Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi sudah sesuai atau belum dengan 

peraturan yang berlaku. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penulis 

a. Mengetahui penerapan pajak atas pembelian barang di Dinas Koperasi 

dan UKM Kab. Sukabumi 

b. Sebagai sarana latihan berpikir mahasiswa dalam menyusun suatu karya 

ilmiah berdasarkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan 

c. Membantu penulis menyelesaikan persyaratan kelulusan untuk 

mendapatkan gelar Ahli Madya. 

2. Pembaca  

a. Menambah wawasan tentang perpajakan yang ada di Indonesia terutama 

PPh Pasal 22 atas pembelian barang. 

b. Dapat dijadikan bahan informasi maupun referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sukabumi 

Dapat memberikan masukan dan mengevaluasi dalam pengenaan PPh Pasal 

22 atas pembelian barang yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan terkait. 


