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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa Gaji, Upah, 

Honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa 

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

oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. 

Adapun pengertian pajak menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :  

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya. 

2. Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) 

sifatnya dapat dipaksakan. 

3. Pembayar Pajak (tax payer) tidak dapat menikmati kontraprestasi secara 

langsung dari pemerintah. 

4. Pajak dipungut oleh Negara, baik lewat pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 
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5. Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh 

pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotong pajak disini adalah pemberi 

kerja (orang pribadi, badan, cabang, perwakilan atau unit), bendaharawan atau 

pemegang kas pemerintah, dana pensiun dan penyelenggara kegiatan. Kemudian 

Pajak Penghasilan (PPh) yang telah dipotong  dan disetorkan secara benar oleh 

pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan 

pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan peluanasan pajak yang terutang 

untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau yang mana Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

dipotong oleh Bendahara Kantor menggunakan aplikasi Gaji Pegawai Pusat 

(GPP). 

Sebagai Pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan 

pemotongan, penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 Pemotong Pajak 

harus mempunyai pemahaman tentang peraturan perundangan-undangan PPh 21 

yang baik dan benar. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem 

peraturan yang berlaku dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, 

pelaporan dan penyetoran PPh 21. Dengan kurangnya pemahaman tersebut akan 

mengakibatkan kerugian perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah 

karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah  dan perlu kita 

ketahui pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbanyak negara. 
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Tata Cara Pemotongan Dan Pelaporan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menemukan masalah 

bahwa yang dilakukan staf Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Provinsi Riau hanya mengikuti system aplikasi tanpa mengetahui apakah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan atau belum. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa masalah dari 

penelitian ini yaitu, bagaimanakah tata cara pemotongan dan pelaporan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 terhadap pegawai di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

tata cara pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap pegawai 

di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Riau. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi, dapat dijadikan sebagai masukan terhadap tata cara 

pemotongan gaji pegawai dalam pelaksanaan yang sesuai dengan pedoman 

atau peraturan yang telah ditetapkan. 
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2. Bagi Penulis, dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan 

penulis mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21terhadap gaji pegawai. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat dijadikan referensi bagi yang ingin 

melakukan penelitian mengenai tata cara pemotongan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21.  

1.5. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Riau di Jalan Jenderal sudirman No.249, Tengkerang 

Tengah, Marpoyan Damai, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Pekanbaru, Riau 

28116. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2018 sampai dengan Maret 

2018 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara, Penulis melakukan wawancara yaitu Tanya jawab 

langsung dengan bendaharawan dan staf untuk mendapatkan dokumen-

dokumen yang diperlukan. 

b. Observasi, Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap pegawai 

di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. 

4. Jenis Dan Sumber Data 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

tempat atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Wilayah Direktoret 

Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau oleh penulis melalui 

wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui media perantara seperti, buku-buku refrensi, 

dokumen, yang berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber 

lainnya. 

5. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan lebih sistematis dan terarah maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, metode pengumpulan 

data, jenis dan sumber data, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini akan membahas sejarah singkat instansi, visi dan misi, 

wilayah kerja,  uraian tugas serta struktur organisasi Kanwil 

Ditjend Perbendaharaan Provinsi Riau. 
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BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

Bab ini membahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak secara 

umum, pengertian pajak penghasilan, objek dan subjek pajak 

penghasilan pasal 21. Bab ini juga membahas bagaimana 

pelaksanaan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas 

penghasilan yang diterima oleh pegawai di Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau. 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari 

semua pembahasan. 


