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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pajak merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam 

kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial dan 

ekonomi, masih banyak para wajib pajak yang lalai terhadap pajak dan tidak 

menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah 

mencanangkan seluruh kegiatan tersebu untuk membiayai pembangunan negara 

dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan 

dan peningkatan pembangunan nasional. Hampir semua negara di dunia 

mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan 

sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara tidak 

mengenakan pajak. Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam 

mengenakan dan memungut pajak di negaranya, yang umumnya mengikuti 

prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan. 

Bentuk maupun struktur pajak selalu berkembang baik dalam fungsi dan 

penerapannya. Hal ini terjadi karena dalam penerapannya pajak melihat gejala 

sosial yang berkembang menurut keadaan dan kondisi masyarakat yang terus 

berubah. Oleh karena itu pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang 

terjadi karena bila tidak, pajak yang berlaku tidak akan berperan sebagaimana 

mestinya. Selain itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah 

dengan melibatkan masyarakat selaku pembayar pajak. 
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Perpajakan dalam sebuah perusahaan juga merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari dari kegiatan operasional perusahaan dan merupakan kewajiban untuk 

melaksanakan perpajakan yang telah ditetapkan. Salah satu jenis pajak yang 

ditetapkan pemerintah adalah Pajak Penghasilan (PPh) yaitu pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 

dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian 

tahun pajak. 

Sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan hasil produksi 

atau penyerahan barang yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak dibidang 

industri serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar 

minyak dan gas atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, serta industri 

dan pengekspor yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, 

dan perikanan, yang di tunjuk oleh Kepala Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-

bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul 

akan dikenakan PPh Pasal 22.  

PT. Pulau Sambu Kuala Enok adalah perusahaan swasta yang bergerak 

disektor agrobisnis. Perusahaan ini terletak di kabupaten Indragiri hilir, yang 

dimana kawasan tersebut berpotensi sumber daya alam yang sangat berlimpah dan 

letak geografis yang sangat strategis. Kawasan ini menjadi salah satu pusat 

pertumbuhan ekonomi Riau dan pusat pertumbuhan kebudayaan ekonomi Riau 

dan Pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Salah satu dari sumber daya 

alam yang ada di kabupaten Indragiri Hilir tersebut adalah perkebunan yaitu 

kelapa. Perkebunan kelapa ini identic dengan Indragiri Hilir dan Indragiri Hilir ini 
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adalah sentra kebun kelapa paling luas di Indonesia dan menjadi hamparan kebun 

kelapa dunia.  

Sebagai perusahaan yang terletak dikawasan sentra kebun kelapa paling 

luas di Indonesia, PT. Pulau Sambu Kuala Enok tersebut menjadi salah satu 

perusahaan yang berkontribusi kepada para petani atau pedagang pengumpul 

untuk membeli hasil dari perkebunan mereka. Adapun jumlah pembelian kelapa 

yang terdata di PT. Pulau Sambu pada tahun 2016,2017 dan 2018 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel I.I. Data Jumlah Pembelian Kelapa di PT. Pulau Sambu Kuala Enok 

Tahun 2016-2018 

TAHUN JUMLAH 

(rupiah) 

PERSENTASE 

2016 44.131.969.256 29,36% 

2017 39.998.892.087 26,60% 

2018 66.188.835.532 44,03% 

  Sumber: PT. Pulau Sambu Kuala Enok 2019 

Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa total pembelian kelapa pada 

tahun 2016 hingga 2017 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya 

kelapa yang berukuran kecil yang berpengaruh kepada persediaan yang 

berkurang, adanya harga yang competitor yang menyebabkan petani lebih 

memilih menjual kelapa tersebut ke tempat lain maka pembelian kelapa tersebut 

akan berkurang dan adanya hama kumbang yang menyerang perkebunan kelapa 

tersebut. Dan pada tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan pembelian 

kelapa karena kelapa yang disediakan oleh petani tersebut berukuran besar atau 

normal dan adanya harga yang stabil. 
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PT. Pulau Sambu Kuala Enok tersebut juga melakukan pembayaran pajak 

dari hasil pembelian kelapa dari pedagang pengumpul tersebut. Untuk mematuhi 

kewajiban negara, PT. Pulau Sambu Kuala Enok melakukan pembayaran pajak 

dari hasil pembelian kelapa tersebut ke KPP Daerah Kabupaten Indragiri Hilir . 

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat sebuah judul  “TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK PPH 

PASAL 22 ATAS PEMBELIAN KELAPA BULAT DI PT. PULAU SAMBU 

KUALA ENOK INDRAGIRI HILR” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang mnejadi masalah dalam 

penulisan ini adalah “ Bagaimana tata cara pembayaran pajak PPh Pasal 22 atas 

pembelian kelapa bulat di PT. Pulau Sambu Kuala Enok Indragiri Hilir? ” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui tata cara pembayaran pajak PPH Pasal 22 atas 

pembelian kelapa bulat di PT. Pulau Sambu Kuala Enok Indragiri Hilir 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penulisan sebagai berikut: 

1. Bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat dari 

bangku perkuliahan dan menambah wawasan pengetahuan tentang 

proses produksi bungkil. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi PT. Pulau Sambu 

Kuala Enok mengenai proses tata cara pembayaran pajak  
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3. Sebagai sumber acuan atau contoh bagi penulis lain yang berkeinginan 

mengadakan pembahasan terhadap masalah yang sama di masa yang 

akan datang.  

 

1.5 Metode Penelitian   

1. Tempat Penelitian  

Lokasi penelitian data ini dilakukan pada kantor departemen accounting 

PT. Pulau Sambu Kuala Enok Indragiri Hilir 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kantor Departemen Accounting PT. Pulau 

Sambu Kuala Enok pada bulan Februari s/d Mei  2019 

3. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer, yaitu mengacu pada informasi yang diperoleh secara 

langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait denga n vaiabel 

ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi. (Roger, 2017:130) 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yaitu mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang ada dan mengumpulkan informasi pendahuluan. 

Dalam hal ini penulis mendapatkan data dari pihak PT. Pulau Sambu 

Kuala Enok seperti data jumlah pembelian dan mengenai sejarah singkat 

perusahaan. (Roger, 2017:130) 
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1.6 Metode Pengumpulan Data 

1. Interview 

Interview adalah tanya jawab kepada narasumber di PT. Pulau Sambu Kuala 

Enok 

2. Observasi  

Observasi adalah pengamatan secara langsung di PT. Pulau Sambu Kuala 

Enok, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 

 

 

 

1.7 Analisis Data 

Menggunakan metode deskriptif yang mengolah data-data yang telah 

didapat dan mem bandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan 

tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari proposal ini, serta lebih 

mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematis penulis 

sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini, menjelaskan sejarah kantor Departemen Accounting PT. 

Pulau Sambu Kuala Enok. Uraian Tugas Departemen Accounting PT. 

Pulau Sambu Kuala Enok dan Struktur Organisasi. 
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BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Dalam bab ini menjelaskan tentang pajak, jenis pajak, fungsi pajak, 

sistem pemungutan pajak, tarif pajak, pengertian pajak penghasilan, 

pengertian PPh Pasal 22 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang bisa 

menjadi masukan dalam peninjauan PPh Pasal 22 atas Pembayaran 

BKP di kantor Departemen Accounting PT. Pulau Sambu Kuala Enok 

DAFTAR PUSTAKA 


