
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara sebagai alat pembangunan

yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara terhadap utang luar negeri. Sektor

pajak dinilai sektor yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat

berpartisipasi aktif dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Oloan Simanjuntak :

Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang
(yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.1

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan sumber dana

Pembangunan Nasional adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21

merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran

lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan

kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam Negeri.

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dengan berlakunya Peraturan

Menteri Keuangan No.162/PMK.001/2012 yang berlaku sejak mulai tanggal 1 Januari 2013.

Dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka tata cara perhitungan PPh Pasal 21 juga

mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER

31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak

1 Oloan Simanjuntak. Dkk.. Materi Kuliah Hukum Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP
Nommensen. Medan. 2009. Hal 6
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Penghasilan Pasal 21 dan/  atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

dan kegiatan orang pribadi. Perubahan tersebut diantaranya adalah besarnya Penghasilan Tidak

Kenak Pajak (PTKP) dari tarif orang pribadi.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan

jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya pensiunan, iuran tunai, dan penghasilan

tidak kenak pajak (PTKP) dimana jumlahnya bergantung pada kegiatan pribadi penerima

penghasilan menyangkut status kawin atau tidaknya wajib pajak serta menyangkut jumlah anak

(tanggungan) pada awal tahun pajak.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

SPT tahunan ini digunakan sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak

yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan juga untuk

melaporkan pembayaran melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu

tahun pajak. Selain Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), juga melampirkan Surat Setoran Pajak,

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan

pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara.

PT.TASPEN (PERSERO) Pematang Siantar adalah salah satu Badan Usaha Milik

Negara yang bergerak dalam bidang pemberian gaji pensiunan Pegawai Negri Sipil. Dimana

PT.TASPEN (PERSERO) Pematang Siantar ini memiliki Pegawai Tetap yang memiliki

golongan dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda satu sama lain yang dapat dikenakkan

Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga mengakibatkan adanya perhitungan pemotongan pajak

penghasilan terhadap pegawai tetap pada PT.TASPEN (PERSERO) yang berbeda-beda juga.

Dalam perhitungan pajak pada perusahaan ditemukan jenis penghasilan karyawan yang tidak



dikenakan pajak penghasilan pasal 21 sehingga penghasilan bruto yang dikenakan pajak menjadi

terlalu kecil yang menyebabkan penghasilan neto yang dihitung menjadi terlalu kecil, yang

berarti pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan juga menjadi terlalu kecil. Berdasarkan

uraikan diatas maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul “MEKANISME

PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI

PEGAWAI TETAP PADA PT.TASPEN (PERSERO) CABANG PEMATANG

SIANTAR”.

1.2 Perumusan Masalah

Menurut Sumadi Suryabrata :

Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap) antara das Sollen
dan das Sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada
dalam kenyataan, antara harapan dan kenyataan, dan yang sejenis dengan itu.”2

Berdasarkan Latar Belakang diatas, masalah yang dapat dirumuskan adalah : “Apakah

mekanisme perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang menyangkut

penghasilan pegawai tetap perusahaan telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pajak No.PER 31/PJ/2012?’’

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menjelaskan atau menguraikan mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak

Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT.Taspen (Persero) Cabang Pematang Siantar

apakah telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER 31/PJ/2012.

2 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, Edisi Pertama, Cetakan Kedelapanbelas: Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2006, Hal 12.



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian bagi perusahaan adalah menjadi masukan dan bahan evaluasi

tentang mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada

PT.Taspen (Persero) Cabang Pematang Siantar atas gaji pegawai tetap yang sesuai

dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER 31/PJ/2012.

2. Bagi Pembaca

Manfaat penelitian bagi pembaca adalah diharapkan dapat menambah wawasan

mengenai aspek-aspek perpajakan dan menjadi bahan referensi penelitian berikutnya

mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai

tetap.

3. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi penulis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan

menambah wawasan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21

atas gaji pegawai tetap pada PT.Taspen (Persero) Cabang Pematang Siantar.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak dan Penghasilan



Seiring dengan perkembangan zaman maka pengertian akan pajak pun semakin banyak

ditemui dalam kehidupan bermasyarakat sehingga, perlu adanya pemahaman yang baik dan tepat

mengenai pengertian pajak maupun pengertian tentang penghasilan. Berikut ini ada beberapa

pemahaman mengenai pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak,

diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh :

Menurut Dr N. J. Feldmann menyatakan :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa
(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra
prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran
umum.3

Menurut S. I. Djajadiningrat menyatakan :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagaian dari kekayaan ke kas
Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang
memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada
jasa timbal-balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan
secara umum.4

Pengertian Penghasilan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu

pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh seseorang atas suatu aktivitas ekonomi yang

dilakukannya yang dapat memberikan tambahan kekayaan bagi orang tersebut.

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Setelah penulis memaparkan pengertian pajak dan penghasilan, maka pengertian Pajak

Penghasilan menurut Supramono dalam bukunya mengenai Perpajakan Indonesia

mendefenisikan pengertian pajak penghasilan yaitu :

3 Ibid, hal 6
4 Siti Resmi. Perpajakan (Teori dan Kasus), Buku Satu., Edisi Keenam: Salemba Empat, Jakarta. 2011.

Hal  1.
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… pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada
masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara5

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia : “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung

berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakkan atas penghasilan kenak

pajak perusahaan”6

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah dengan berlakunya Peraturan Menteri

Keuangan No.162/PMK.001/2012 yang berlaku sejak mulai tanggal 1 Januari 2013. Dari

Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka tata cara perhitungan PPh Pasal 21 juga mengalami

perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER 31/PJ/2012

tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 dan/  atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan

orang pribadi. Perubahan tersebut diantaranya adalah besarnya Penghasilan Tidak Kenak Pajak

(PTKP) dari tarif orang pribadi.

2.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak pada umumnya yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan

Negara) dan fungsi regularend (pengatur).

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya
memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

b. Fungsi Regularend (Pengatur)

5 Supramono,dan Theresia Woro Damayanti, Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan, Edisi
Pertama: Andi, Yogyakarta. 2005, Hal 20

6 http://books.google.co.id/books?id=vU3wl9K_AR8C&pg=RA1-PA268&lpg=RA1-
PA268&dq=ikatan+akuntan+indonesia++pengertian+pajak+penghasilan&source=bl&ots=fkKZ6Zi5QB&sig=gBsfZICK
3V5URhiuPRG8I9KOt7M&hl=en&sa=X&ei=u7IZVLuWPILIuASalYKgDA&redir_esc=y#v=onepage&q=ikatan%20akunt
an%20indonesia%20%20pengertian%20pajak%20penghasilan&f=false



Pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta
mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.7

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat

dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan

pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk

meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian Negara dapat berjalan

sebagaimana mestinya.

2.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-

undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek

pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek

pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Pegawai

7 Siti Resmi, Perpajakan (Teori Dan Kasus), Buku Satu, Edisi keenam : Salemba Empat, Jakarta,
2011.Hal 3



2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk

ahli warisnya

3. Bukan pegawai

4. Anggota dewan komisaris/ pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai

5. Mantan pegawai

6. Peserta Kegiatan:

- Peserta perlombaan

- Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja

- Peserta/ anggota kepanitiaan

- Peserta pendidikan, pelatihan dan magang

- Peserta kegiatan lainnya

2.3.2 Objek Pajak Pengahasilan Pasal 21

Objek Pajak dapat diartikan sebagai ”…sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk

menghitung pajak terutang”8. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang

berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Yang termasuk objek Pajak Penghasilan :

a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh

termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

8 Supramono dan theresia, Perpajakan Indonesia : Mekanisme dan perhitungan: Edisi Pertama: Andi,
Yogyakarta, 2005, Hal 23



b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

c. laba usaha;

d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya

sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota

yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;

3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,

pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali

yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan

badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau

orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,

pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan,

tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan

berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan

penghasilan bagi perusahaan.

e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran

tambahan pengembalian pajak;

f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;



g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi

kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah; Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai

penghasilan bagi pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat

dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa

pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit

Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta

kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

l. keuntungan selisih kurs mata uang asing; Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs

mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat

asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

n. premi asuransi, termasuk premi reasuransi;

o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak

yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

q. penghasilan dari usaha berbasis syariah; Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan

filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan



yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek

pajak.

r. imbalan bunga; dan

s. surplus Bank Indonesia.

2.3.3 Yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berikut ini yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang
diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan wajib pajak
yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak
penghasilan berdasarkan norma penghitungan;

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan
penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil
zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.9

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Untuk mempermudah suatu pengelolaan pengenaan pajak agar dapat dilakukan sesederhana

mungkin maka dibentuklah suatu sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat

terbagi atas 3 yaitu :

1. Official Assesment System

9 Mardiasmo, Perpajakan: Edisi Revisi 2006, Edisi Keempatbelas: Andi, Yogyakarta. 2006. Hal 155



Official Assesment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintahuntuk menentukan besarnya pajak yang terutang
oleh wajib pajak.
Ciri-ciri official assessment system :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Dalam sistem ini fiskus wajib cukup dominan dalam perhitungan dan penetapan
utang pajak. Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan
masyarakat luas dimana masyarakat selaku/ wajib pajak dipandang belum mampu
untuk diserahi tanggungjawab untuk menghitung dan menetapkan pajak.

2. Self Assesment System
Self Assesment System merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan
wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang
terutang.
Ciri-ciri dari self assessment system :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri;

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang;

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem self assesment ini umumnya diterapkan pada jenis pajak dimana wajib
pajak dipandang cukup mampu untuk diserahi tanggungjawab untuk menghitung
dan menetapkan utang pajaknya snediri.

3. Withholding System
Withholding System merupakan sistem pengenaan pajak yang member wewenang
kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkuta) untuk
menentukan besranya pajak yang terutang oleh wajib pajak.10

2.5 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara

perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan

Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan

wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga

10 Y. Sri Pudyatmoko. Pengantar Hukum Pajak, Edisi Ketiga. Andi. Yogyakarta, 2006. Hal 2



diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran

pensiunan.

Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

a. Menghitung semua penghasilan bruto dan berbagai jenis pengurangan.

b. Penghasilan bruto disesuaikan dengan pengurangan, menghasilkan penghasilan netto.

c. Penghasilan neto dikurang dengan penghasilan tidak kena pajak (untuk diri wajib

pajak/wajib pajak kawin/anak maksimum 3 orang), menghasilkan kena pajak.

d. Penghasilan kena pajak dikali dengan 5% menghasilkan pajak penghasilan pasal 21.

Dari mekanisme perhitungan pajak diatas maka unsur-unsur utama dalam perhitungan

pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan bruto, pengurang penghasilan bruto, dan

penghasilan tidak kena pajak.

1. Pengurangan dalam perhitungan PPH Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2012, besarnya

penghasilan neto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto

dikurangi dengan:

a. ‘‘ biaya jabatan adalah sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto,
setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau
Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.11

b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dan pensiun

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau penyelenggara

Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana

pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

11 http://www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-biaya-jabatan-tahun-2011-dan.html



2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2013 adalah sebagai

berikut :

Tabel 2.1

Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Orang Pribadi

Setahun
A Untuk diri Wajib Pajak Rp.24.300.000,00
B Tambahan untuk Wajib Pajak

kawin
Rp.2.025.000,00

C Tambahan untuk setiap anggota
keluarga sedarah dan semenda
dalam garis keturunan lurus, serta
anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling
banyak 3 (tiga) orang.

Rp.2.025.000,00

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2013

3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tabel 2.2

Tarif PPH Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh untuk orang

pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

0 Sampai dengan Rp.50.000.000,00 5%

Diatas Rp.50.000.000,000 sampai dengan

Rp.250.000.000,00

15%

Diatas Rp.250.000.000,00 sampai dengan

Rp.500.000.000,00

25%

Diatas Rp.500.000.000,00 30%



Sumber : Pajak Penghasilan Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun
2008

4. Tata Cara Penghitungan PPH Pasal 21

A. Penghitungan PPH Pasal 21 atas PPenghasilan Teratur bagi pegawai tetap

Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima

oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut :

1. a. Untuk Menghitung PPH Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih
dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama
sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran
teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.
b. Untuk Perusahaan yang masuk dalam program jamsostek, premi jaminan
kecelakaan kerja yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan
bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi dwiguna, dan asuransi
beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada
perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPH Pasal 21, premi
tersebutdigabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh
pemberi kerja kepada pegawai.
c. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh
dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan biaya jabatan; iuran
pensiun; iuran jaminan hari tua; iuran tunjangan hari tua yang dibayar
sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau
kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.

2. a. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan neto setahun, yaitu jumlah
penghasilan netto sebulan dikalikan 12.
b. Dalam hal seseorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya
sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun. Tetapi mulai
bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan netto setahun dihitung
dengan bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan
bulan Desember dan menambahkan hasilnya dengan penghasilan netto yang
diperoleh dalam masa-masa sebelumnya dalam tahun yang sama yang
diperoleh dari pemberi kerja sebelumnya sesuai dengan yang tercantum
dalam bukti pemotongan PPH Pasal 21 (Form 17221 A1), jika pegawai yang
bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lainnya.
c. Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan
Tarif Pasal 17 UU PPH, yaitu sebesarPenghasilan Netto setahun pada huruf a,
atau b diatas, dikurangi dengan PTKP.
d. Setelah diperoleh PPH terutang dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPH
terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud huruf c, selanjutnya



dihitung PPH Pasal 21 sebulam, yang harus dipotong dan ataudisetor ke kas
Negara, yaitu sebesar:
 jumlah PPH Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dibagi dengan 12; atau
 jumlah PPH Pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPH yang terutang

dan telah diperhitungkan pada pemberi kerja sebelumnya sesuai yang
tercantum dalam pemotongan PPH Pasal 21, jika pegawai yang
bersangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja yang lain, dibagi
dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.12

B. Penghitungan PPH Pasal 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai

Tetap

Aturan dan cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang

diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut :

Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus,
premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak
tetap dan biasanya dibayar sekali setahun, maka PPH Pasal 21 dihitung dan
dipotong dengan cara sebagai berikut :

a. Dihitung PPH Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan
ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa
produksi, dan sebagainya.

b. Dihitung PPH Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa
tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

c. Selisih antara PPH Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b
adalah PPH Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa
produksi, dan sebagainya.13

Contoh Perhitungan PPH Pasal 21

Pananggian Pasaribu bekerja pada perusahaan PT.INDOJAYA dengan status menikah

tetapi belum mempunyai anak. Pananggian Pasaribu menerima gaji Rp.5.000.000,00 sebulan.

PT.INDOJAYA mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi

jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing Rp.20.000,00 dan

12 Mardiasmo.Op.Cit., hal 163-164
13 Ibid., hal.166



Rp.8.000,00 sebulan. PT.INDOJAYA menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar

Rp.20.000,00 sedangkan Pananggian Pasaribu membayar iuran jaminan hari tua sebesar

Rp.60.000,00 setiap bulan. Disamping itu PT.INDOJAYA juga mengikuti program pensiun

untuk pegawainya. PT.INDOJAYA membayar iuran pensiun untuk Pananggian Pasaribu ke dana

pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulannya

Rp.50.000,00 sedangkan Pananggian Pasaribu membayar iuran pensiun sebesar Rp.60.000,00.

Perhitungan PPH Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

162/PMK.001/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 31/PJ/2012 tentang

Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

Gaji sebulan Rp. 5.000.000,00

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 20.000,00

Premi Jaminan Kematian Rp. 8.000,00 +

Penghasilan Bruto Rp. 5.028.000,00

Pengurangan :

Biaya Jabatan :

5% x Rp.5.028.000,00 Rp.251.400,00

Iuran Pensiun Rp.  60.000,00

Iuran JHT Rp.  60.000,00 +

(Rp. 371.400,00)



Penghasilan Neto sebulan Rp. 4.656.600,00

Penghasilan Ne to Setahun adalah 12 x Rp.4.656.600,00 Rp. 55.879.200,00

PTKP :

Untuk WP Sendiri Rp.24.300.000,00

Tambahan WP Kawin Rp.  2.025.000,00 +

(Rp. 26.325.000,00)

Penghasilan Kenak Pajak Setahun Rp. 29.554.200,00

Pembulatan Rp. 29.554.000,00

PPH Pasal 21 Terutang: 5% x Rp.29.554.000,00 Rp. 1.477.700,00

PPH Pasal 21 setahun: Rp.1.477.700,00 : 12 Rp. 123.141,00

Sumber : data diolah

2.6 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pembayaran pajak dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Membayar sendiri pajak yang terutang

b. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh

pasal 21, 22 , dan 23, serta PPh pasal 26). Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi

penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk pemerintah.

c. Melalui pembayaran pajak diluar negeri (PPh pasal 24).

d. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk oleh pemerintah.



Pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan kantor pelayanan pajak dengan

menggunakan surat setoran pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP terdekat. Surat Setoran Pajak

adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk membayar atau menyetor pajak ke Kas

Negara melalui kantor penerima pembayaran yang ditunjuk oleh pemerintah.

Surat Setoran Pajak dapat berupa:

1. SSP Standar

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Formulir SSP Standar dibuat dalam rangkap 5, yang diperuntukkan sebagai
berikut:

- Lembar ke-1: untuk arsip wajib pajak.
- Lembarke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP.
- Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran14

2. SSP Khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kantor

Penerima Pembayaran yang dicetak dengan menggunakan mesin transaksi atau alat lain

yang isinya sesuai dengan ketentuan dan mempunyai fungsi yang sama dengan SSP

standar dalam administrasi perpajakan. SSP Khusus dicetak khusus kepada yang telah

mengadakan kerjasama Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dengan

direktorat Jenderal Pajak.

3. SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor) adalah SSP yang

digunakan importer (Wajib Pajak) dalam rangka impor.

2.7 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.7.1 Pengertian dan Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

14 Siti Resmi. Op.Cit., Hal.32



Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana

untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajakyang terutang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan.

Adapun fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai

berikut :

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah

pajak yang sebenarnya terutang.

b. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah

dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain

dalam satu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

c. Sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang

pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak,

yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.7.2 Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari :

a. SPT Masa adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk

melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu

Masa Pajak atau pada suatu saat.

b. SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk

melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam satu

tahunan pajak.



2.7.3 Prosedur Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan

menandatangani serta menyampaikannya kekantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak

terdaftar atau dikukuhkan. Bagi wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk

menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah,

wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain rupiah

yang diijinkan, yang pelaksanannya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Wajib pajak

sebagaimana yang dimaksud harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuan ditempat yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dalam kaitannya dengan pengisian dan pengembalian SPT Pajak, terdapat Wajib Pajak

tertentu yang tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT itu. Pada perinsipnya

setiap wajib pajak atas pajak penghasilan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahua.

Dengan pertimbangan efisiensi atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan

wajib pajak untuk Pajak Penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat

Pemberitahuan, misalnya wajib pajak orang pribadi yang menerima atau memperoleh

penghasilan dibawah penghasilan tidak kenak pajak namun karena kepentingan tertentu

diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Demikian pula untuk wajib pajak luar negeri

juga tidak diwajibkan untuk mengisi dan mengembalikan SPT.

Sebagai salah satu bentuk ditetapkannya self assesment system, dimana wajib pajak tidak

lagi dilayani dan bersikap pasif, melainkan harus bersikap aktif, dalam hal ini bahkan untuk

mengambil blanko SPT ditempat yang telah ditetapkan. Blanko SPT yang telah diambil oleh

wajib pajak itu harus diisi dengan lengkap, jelas dan benar. Lengkap dalam arti semua data dan



keterangan yang diminta, dipenuhi dengan permintaan didalam kolom yang disediakan, sekaligus

disertai/ dilampiri dengan data dan keterangan yang diperlukan. Untuk wajib pajak yang

melakukan pembukuan, misalnya mereka harus menyertakan laporan keuangan yang berupa

neraca  dan laporan laba rugi. Jelas berarti bahwa informasi yang dimasukkan dalam SPT

tersebut harus dituliskan dengan jelas dan mudah dipahami. Benar dalam arti sesuai dengan apa

yang senyatanya, sesuai dengan yang seharusnya.

Kebenaran isi SPT ini sangat penting karena dengan berdasarkan keterangan ini pula

utang pajak dari wajib pajak yang bersangkutan ditetapkan. Oleh karena itu terhadap kesalahan

pengisian SPT yang menimbulkan kerugian Negara didalam Undang-undang dianggap sebagai

sebuah tindak pidana. Apabila keterangan yang dimasukkan dalam SPT itu tidak benar atau tidak

lengkap, yang disebabkan karena kealpaan dari wajib pajak, maka kepada wajib pajak yang

bersangkutan dapat dikenakkan sangsi pidana dengan kurungan paling lama satu tahun dan atau

denda paling tinggi dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Sementara

kalau ketidakbenaraan itu karena kesengajaan dari wajib pajak, maka ancaman hukumannya

lebih berat, yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat)

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Setelah SPT itu diisi, wajib pajak wajib menandatangani SPT tersebut untuk kemudian

menyampaikan kembali kekantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau

dikukuhkan. Penandatanganan dilakukan oleh wajib pajak. Dalam hal wajib pajak badan maka

penandatanganan dilakukan oleh pengurus atau direksi yang mewakili badan dimaksud. Dalam

hal ini SPT ditandatangani oleh orang lain selain wajib pajak dan penanggung pajak, maka harus

disertai dengan surat kuasa.



Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat
jumlah peredaran, jumlah Penghasilan Kenak Pajak, jumlah Pajak yang terutang, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban diluar
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi (Psl 03/06, P16/00).15

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 selain berisi data (KMK
534/00) :

a. Nama, Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak atau tahunan Pajak yang bersangkutan;
c. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya

Juga berisi data tambahan paling sedikit tentang:

a. Jenis usaha dan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak;
b. Jumlah penghasilan bruto;
c. Jumlah pajak yang terutang;
d. Jumlah pajak yang sudah disetor;
e. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
f. Tanggal penyetoran pajak penghasilan Pasal 29;16

2.7.4 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah akhir
masa pajak;

Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun

pajak.17 BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Peneliti dalam hal ini mengambil Objek Penelitian adalah pada PT.TASPEN

(PERSERO) yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.98 Pematang Siantar.

3.2 Data Penelitian

15 Muhammad Rusjdi. KUP (Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan), Edisi Keempat: Index .Jakarta.
2007. hal 07-4

16 Ibid, Hal 07-4 – 07-5
17 Y. Sri Pudyatmoko. Op.cit., hal.227



Dilihat dari sumber data yang diperoleh, jenis Data Penelitian dapat dibedakan

menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

“Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari

sumber asli (tidak melalui perantara).”18

b. Data sekunder

“Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”19 .

Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah

tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak di publikasi.

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan jenis data sekunder. Adapun dokumen atau

data yang dikumpulkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur organisasi PT.TASPEN (PERSERO) PEMATANG SIANTAR.

2. Tugas dan fungsi setiap bagian dari struktur organisasi pada PT.TASPEN

(PERSERO) PEMATANG SIANTAR

3. Daftar gaji pegawai tetap pada PT.TASPEN (PERSERO) PEMATANG

SIANTAR dari bagian keuangan.

4. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dibuat oleh bagian pemotong pajak

penghasilan PT.TASPEN (PERSERO) PEMATANG SIANTAR .

18 Jadongan Sijabat, Materi Kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi: Fakultas Ekonomi Universitas
HKBP Nommensen, Medan, 2012, Hal 63

19 Ibid, Hal 60
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3.3 Metode Penelitian Data

Untuk mendukung hasil penelitian yang dilakukan diperlukan data yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas dengan menentukan dan mengumpulkan secara tepat, kemudian

menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan skripsi ini.

Metode penelitian ini adalah :

1. Penilitian Kepustakaan (Library Research)
Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-
macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti : buku-buku,
majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.20

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan

bantuan bermacam-macam material yang terdapat diperpustakaan, seperti buku-

buku,majalah,dokumen,catatan,dan kisah-kisah sejarah dan lain sebagainya.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian lapangan merupakan metode untuk mempelajari secara intensif
tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit
social, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.21

Penelitian lapangan dilakukan melalui peninjauan secara langsung kepada objek

penelitian untuk mengumpulkan data, serta keterangan tentang masalah yang berhunungan

dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini, yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan

meminta data struktur organisasi pada PT.TASPEN (PERSERO) PEMATANG SIANTAR.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

20 Mardalis. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Edisi Pertama. Cetakan Kesebelas: Bumi
Aksara. Jakarta. 2009.Hal 28

21. Cholid Narkubo dan H.Abu Achmadi, Metode Penelitian, Cetakan Kesembilan: Bumi Aksara, Jakarta,
2008. Hal 46



a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.22

Metode pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab secara langsung dan

responden, yaitu bagian keuangan perusahaan tentang perhitungan dan pelaporan pajak

penghasilan pasal 21.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari
tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan,
laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.23

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan struktur organisasi

perusahaan, daftar gaji, teori-teori, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok
manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu
kelas peristiwa pada masa sekarang.24

Dalam metode analisis deskriptif yang dilakukan adalah mengumpulkan,

mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh agar dapat

memberikan gambaran mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT.Taspen (Persero)

Pematang Siantar.

22 Riduwan. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Cetakan ke Empat: Alfabeta. Bandung,
2007, Hal 29.

23 Ibid, Hal 31.
24 Moh.Nazir,. Metode Penelitian, Cetakan kelima: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hal.54



2. Metode Komperatif

Metode Komperatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan.
Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan
dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan
kerangka pemikiran tertentu.25

Dalam metode analisis komperatif ini data yang dibandingkan adalah tentang perhitungan

pajak penghasilan pasal 21 yang dibuat bagian pemotong pajak dengan perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak : Per-31/PJ/2012.

25 Analisis Komperatif, http://radensanopaputra.blogspot.com/2013/05/analisis-komperatif.html,201


