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ABSTRAK 

 

Pelaporan pajak berdasarkan laporan keuangan merupakan salah satu cara 

untuk melakukan pelaporan dan perhitungan pajak terhadap laporan keuangan yang 

sudah ada, dengan cara perhitungan pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang 

perpajakan, yang sudah di tetapkan oleh direktorat jenderal pajak sesuai dengan 

bergantinya periode tertentu. Oleh karena itu pelaporan pajak berdasarkan laporan 

keungan sangat penting untuk dibahas karena harus dilakukan sebaik dan sebenar 

mungkin sehingga perusahaan dan individu dapat melakukan pembayaran pajaknya 

secara baik dan benar yang berdasarkan dengan laporan keuangan. Terdapat 

perbedaan yang signifikan antara besarnya pajak terhutang Wajib Pajak Badan atau 

Perorangan yang dihitung berdasarkan Laporan Keungan Sebelum Pelaporan 

Pajak. Dalam menulis kerja praktik penulis langsung turun untuk melakukan kerja 

praktik di KKP Harwa Persada dengan berbekal ilmu yang sudah di peroleh di 

perguruan tinggi Institut Bisnis dan Informatika Stikom surabaya jurusan S1 

Akuntansi.  

Penulis mengimplementasikan ilmu yang sudah di peroleh di jusuran S1 

Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Stikom surabaya untuk di terapkan dalam 

KKP Harwa Persada. Dimana banyaknya individu atau perusahaan yang belum bisa 

melaporkan pajak dengan benar dan baik, mengakibatkan kasalahan dalam 

perhitunagann dan pelaporan pajak. Dimana penulis akan menjabarkan tentang cara 

melakukan perhitungan pajak berdasarkan laporan keuangan dengan benar dan 

baik. 

 

Kata Kunci : Pelaporan pajak, Laporan Keuangan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era ekonomi yang sangat berkembang pesat saat ini, banyaknya pula 

orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki banyak aset tanpa dilaporkan pada 

pajak atau KPP dimana disini sangat membuat pemerintah kebingungan dengan 

banyaknya pribadi atau badan yang tidak melaporkan kekayaannya tersebut hingga 

menyebabkan keuangan negara menjadi berkurang, dimana pajak sendiri adalah 

bersifat “wajib” untuk dilaporkan. Pajak adalah iuran dari rakyat  kepada negara 

dengan beradasarkan undang - undang sehingga dapat untuk dipaksakan, dan tidak 

mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai 

norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna 

mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, perlawanan, atau 

penghindaran terhadap pajak pada umumnya hal tersebut termasuk pelanggaran 

hukum.  

Pajak terdiri atas pajak langsung atau pajak tidak langsung serta dibayarkan 

dengan menggunakan uang ataupun kerja yang memiliki nilai setara. Lembaga 

Pemerintah yang bertugas dalam mengelola perpajakan di Indonesia adalah 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  yang merupakan salah satu dari direktorat 

jenderal di bawah naungan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak 

merupakan hal yang sangat penting bagi tiap negara. Semakin banyak orang yang 

membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan berbagai infrastruktur 

yang  dibangun. 
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Oleh karena itu, pajak adalah ujung tombak pembanguan bagi negara. 

Banyaknya individu atau badan yang belum mengetahui cara pelaporan pajak 

berdasarkan laporan keuangan, dimana disini menimbulkan akibat yang sangat 

merugikan negara dalam hal untuk membangun negara. 

Laporan keuangan yang rapi, baik, dan benar dapat berdampak pada pada 

pelaporan pajak yang benar juga, yang dimana laporan keuangan suatu perusahaan 

sangat berpengaruh dalam penentuan pajak yang akan di bayarkan. Dimana banyak 

nya laporan keuangan yang belum tersusun secara rapi dan baik akan bermasalah 

dalam perhitungan atau penetapan pajak yang akan di laporkan. 

Seperti yang terjadi pada KKP Harwa Persada yang memiliki klien CV. 

Wijaya Mandiri Utama, yang dimana perusahaan ini belum dapat melaporkan pajak 

berdasarkan laporan keuangan secara signifikan, yang mengakibatkan timbulnya 

kesalahan dalam pelaporan pajak seringkali dalam perhitungannya, penempatan 

data transaksi, kesalahan dalam pengisian formulir SPT, tidak menyertakan bukti 

potong pajak, maka dari itu KKP Harwa Persada selaku konsultan di bidang pajak 

dapat membantu dalam  perhitungan pajak serta dalam pelaporan pajaknya.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang di hadapi adalah bagaimana cara menghitung dan 

melaporkan pajak  berdasarkan laporan keuangan.  
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1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam penulisan laporan kerja praktik ini lebih jelas dan terarah, maka 

penulis membatasi masalah yang akan dibahas terfokus pada:  

1. Pelaporan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21. 

2. Pelaporan pajak Pajak Penghasilan Pasal 25. 

3. Pengisian SPT tahunan. 

 

1.4. Tujuan Praktik kerja  

1.4.1. Tujuan Umum  

Tujuan kerja praktik ini adalah untuk menghasilkan pelaporan  pajak    

berdasarkan laporan keuangan yang benar, sehingga perorangan atau badan 

dapat membayar pajak tanpa ada kesalahan lagi dalam perhitungan dan 

pelaporannya. 

1.4.2. Tujuan Khusus  

 Praktik Kerja ini memiliki tujuan khusus yang dibagi menjadi 2, yaitu:  

1.4.2.1.   Tujuan Mahasiswa  

a. Melatih jiwa  mahasiswa ketika menghadapi masalah yang ada 

di tempat kerja praktik. 

b. Mendapatkan ilmu yang belum ada dalam perkuliahan  tetapi 

bisa di dapatkan pada tempat kerja praktik terkait dengan bidang 

perpajakan. 

c. Mengimplementasikan ilmu yang di peroleh di perkuliahan ke 

tempat kerja praktik. 
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d. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan jurusan akuntansi 

di Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. 

 

1.4.2.2.   Tujuan Bagi Program Studi S1 Akuntansi  
 

Tujuan Praktik Kerja bagi Program Studi S1 Akuntansi meliputi : 

1. Sarana untuk mengetahui sejauh mana perkembangan tingkat 

keterampilan masing – masing mahasiswa. 

2. Meningkatkan kualitas lulusan prodi akuntansi melalui praktik 

kerja. 

Menjembatani tidak seimbanganya antara dunia pendidikan dan dunia kerja 

dengan cara mengevaluasi kurikulum yang sudah ada. 

 

1.5.   Manfaat Pelaporan Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan  
 

Laporan kerja praktik ini diharapkan bermanfaat untuk menambah kajian 

ilmu akuntansi pajak terutama yang terkait dengan cara pelaporan pajak 

berdasarkan laporan keuangan , antara lain: 

1. Manfaat bagi perusahaan : 

 Dapat terbantu dalam pelaporan pajak berdasarkan laporan 

keuangan secara baik dan rapih.  

2. Manfaat bagi penulis  : 
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a. Untuk mengimplementasikan ilmu yang di peroleh selama belajar 

di Program Studi  S1 Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika 

Stikom Surabaya. 

b. Dapat untuk menambah wawasan tentang pajak dalam 

perhitungannya yang berdasarkan laporan keuangan. 



5 
 

 
 

1.6. Sistematika Pelaporan Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan  

 

Untuk mempermudah di dalam penulisan, penguraian serta penjelasan di 

dalam penulisan laporan kerja praktik ini maka penulis membagi dalam lima 

bagian, yang meliputi: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang perusahaan, 

lokasi perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan. 

BAB III  : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode apa yang digunakan 

untuk penelitian yang terkait dengan pelaporan pajak berdasarkan laporan 

keuangan  permasalahan tentang cara pelaporan pajak berdasarkan laporan 

keuangan yang akan dibahas. 

BAB IV  : DESKRIPSI 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang apa yang di lakukan salama 

kerja praktik pada KKP Harwa Persada. 
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BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan melakukan pengambilan keputusan dan saran 

dengan dasar apa yang telah di lakukan selama kerja praktik.
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BAB II 

 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Kantor Konsultan Pajak HARWA PESADA Surabaya 

 

 

Harwa Persada Management and Tax Consultant berdiri pada tanggal 1 

Januari 2000.  Harwa Persada Management and Tax Consultant bergerak dalam 

bidang jasa management dan pajak sesuai dengan namanya yang meliputi pekerjaan 

penyusunan Sistem Akuntansi, pembuatan Laporan Keuangan, Konsultasi Pajak 

dan Penghitungan Pajak, Pengisian SPT  dan Pelaporan Pajak. Toek Hartantiyo SE.,  

Ak., M.Ak.,  CA.,  BKP adalah owner dari Harwa Persada Management and Tax 

Consultant dan selesai menempuh pendidikan di D3 maupun S1 Universitas 

Airlangga, sedangkan S2 diperoleh di Universitas Pembangunan Nasional Veteran 

Jawa Timur. Disela-sela kuliah tahun 1994 sampai dengan tahun 2000 yang 

bersangkutan bekerja di KAP Drs Candra Dariyanti Ak. Tahun 2014  telah 

menyelesaikan brevet konsultan pajak dengan sertifikat C. 

 

gambar 2 1 KKP H arwa Persada 
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2.2.  Visi dan Misi Kantor Konsultan Pajak HARWA PERSADA Surabaya 

 

Visi dan misi harwa persada adalah pajak itu untuk di bayarkan bukan 

untuk di sembunyikan. 

2.3.  Jenis Usaha  

 

Pajak adalah konstribusi wajib yang di bayar oleh orang pribadi ataupun 

badan yang bersifat memaksa, dan mendapatkan imbalan tidak secara langsung. 

Pajak digunakan untuk membiayaifasilitas negara atau fungsi pemerintahan. 

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk membantu seorang wajib pajak dalam 

mengurus urusan perpajakan dapat.  

melalui peran konsultan pajak. Dalam menangani kebutuhan klien, Kantor 

Konsultan Pajak Permadi memberikan layanan, antara lain : 

Layanan dibidang perpajakan : 

a.  Tax Planning 

         Merupakan salah satu cara yang dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk 

menyusun aktivitas keuangan guna meminimalisir pengeluaran pajak. Hal 

ini bertujuan agar wajib pajak mendapatkan penghematan pajak sasuai 

dengan ketentuan UU perpajakan. 

b. Tax Review 

Merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh kewajiban 

perpajakan dalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan 

kewajiban-kewajiban perpajakan. Bertujuan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan UU 

perpajakan. 
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c. Tax Advisory 

Layanan untuk membantu wajib pajak akan kebutuhan konsultasi 

pajak, baik melalui lisan atau tertulis dengan tim konsultan guna mencari 

solusi dar i permasalahan yang dihadapi wajib pajak.  

d. Tax Return Preparation 

Layanan untuk membantu wajib pajak dalam menyusun dan 

mengajukan SPT Tahunan atau SPT Masa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perpajakan. 

e. Tax Dispute Resolution 

Layanan untuk membantu klien dalam menangani sengketa seperti 

keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak dengan cara melakukan 

pengajuan banding atau keberatan pajak dan melakukan Peninjauan 

Kembali ke Mahkamah Agung. 

f. Tax Administration  

Layanan guna membantu klien dalam menangani administrasi dalam 

bidang perpajakan secara efisien. Salah satunya seperti pembuatan NPWP, 

permohonan pemindah bukuan kepada kantor pajak. 

Layanan dibidang akuntansi : 

a. Melakukan pembukuan (Bookkeping) 

b. Menyusun buku besar dan laporan keuangan 

c. Membuat laporan keuangan dan laporan khusus untuk kebutuhan 

perpajakan 

d. Menyusun anggaran yang telah dikeluarkan dan membuat laporan 

arus kas 
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e. Review : kegiatan yang menyelidiki dan menganalisis penyesuaian 

tambahan yanng di butuhkan 

2.4.  Struktur Organisasi KKP HARWA PERSADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

2.5.  Deskripsi jabatan  
 

1. Direktur :  

Memimpin perusahaan dalam melakukan analisa laporan keuangan dan 

mengambil keputusan dalam pelaporan pajak.  

DIREKTUR 

SENIOR  

TAX & ACC 

JUNIOR 

TAX & ACC 

PENAGIHAN DAN  

DINAS LAPANGAN  

ADMIN KANTOR  

gambar 2 2 Struktir Organisasi 
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2. Senior tax & acc :  

Mengendalikan laporan keuangan dan beratnggung jawab atas apa yang di 

kerjakannya. 

3. Junior tax & acc : 

Membuat laporan keuangan secara benar dan rapi. 

4. Admin kantor : 

- Menerima panggilan telepon 

- Membuat agenda kantor 

- Entri data perusahaan 

- Melakukan arsip data 

5. Penagihan dan Dinas Lapangan : 

- Management fee 

- Uang pajak 

- Melakukan surat menyurat untuk tanda tangan SPT yang belum ISPT 

- Melakukan pelaporan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

3.1. PPh (pajak penghasilan) Pasal 21 
 

PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 

adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek 

pajak dalam negeri. Setelah mengetahui apa itu PPh 21, pekerjaan yang dikenai 

wajib pajak PPh 21. 

3.1.1. Wajib Pajak PPh 21 
 

Peserta wajib pajak PPh 21 ialah orang yang dikenai pajak atas 

penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh21 berdasarkan 

peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh 

21. Jika disimpulkan peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara 

lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota 

dewan komisaris, mantan pegawai dan peserta kegiatan. Secara lebih rinci 

peserta wajib pajak adalah sebagai berikut: 

a. Pegawai. 

b. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya 

juga merupapakan wajib pajak PPh 2.
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c. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau 

memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, 

meliputi: 

- Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan 

aktuaris 

- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, 

peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan 

seniman lainnya 

- Olahragawan 

- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator 

- Pengarang, peneliti, dan penerjemah 

- Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan 

sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, 

dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan 

- Agen iklan 

- Pengawas atau pengelola proyek 

- Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi 

perantara 

- Petugas penjaja barang dagangan 

- Petugas dinas luar asuransi dan/atau 

- Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 
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d. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap 

sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan 

wajib pajak PPh Pasal 21 

e. Mantan pegawai dan/atau 

f. Wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima 

atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya 

dalam suatu kegiatan, antara lain: 

-  Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan 

olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

perlombaan lainnya 

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

-  Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara   

kegiatan tertentu, Peserta pendidikan, dan pelatihan atau 

- Peserta kegiatan lainnya. 

 

3.1.2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah dasar pengenaan pajak yang 

diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. 

Dasar Pengenaan Pajak berdasarkan Direktur Jenderal Pajak PER-

32/PJ/2015: 

1. Penghasilan kena pajak yang berlaku bagi: 

- Pegawai tetap 
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-   Penerima pensiun berkala 

 - Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan 

atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan 

kalender telah melebihi Rp 3.000.000,- 

 -  Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat 

berkesinambungan 

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan yang 

melebihi Rp300.000,- sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap 

atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, 

upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif 

yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp3.000.000,-

. 

3. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 50% dari jumlah penghasilan bruto 

yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 Pasal 3 

huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat 

berkesinambungan. 

4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk jumlah penghasilan bruto yang 

berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di 

atas. 

5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pemotongan PPh Pasal 26 adalah 

jumlah penghasilan bruto. 



16 
 

 
 

3.1.3. Tarif PPh 21 

Setelah memahami bagaimana Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang 

dijelaskan di atas, maka mengetahui berapa pajak PPh 21 yang harus 

dibayarkan oleh peserta wajib pajak adalah hal yang penting. Peserta wajib 

pajak yang dimaksudkan di sini adalah para peserta wajib pajak yang 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tarif PPh 21 dipotong dari 

jumlah Penghasilan Kena Pajak yang dibulatkan ke bawah ke ribuan 

penuh.Berikut akan ditampilkan penghasilan dan persentase tarif pajak PPh 

21 berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-32/PJ/2015: 

1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 

Rp50.000.000,- adalah 5% 

2. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- 

sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15% 

3. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- 

sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25% 

4. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- 

adalah 30% 

5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% 

lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. 

peraturan tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki 

NPWP adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan 

pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada 

tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. 

2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 

21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan 

memiliki NPWP. 

3. Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak 

final. 

4. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai 

penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan 

tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama 

sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, 

PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif 

sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut 

diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-

bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP. 
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3.1.4. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  
 

Tarif PTKP terbaru ( PTKP 2016 ) untuk PPh Pasal 21 berdasarkan 

PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah: 

 Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi 

 Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin 

 Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung      

dengan penghasilan suami 

 Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga 

5 % untuk penerima penghasilan sampai dengan Rp 50 juta 

per tahun . 

Tarif PTKP untuk batas penghasilan bruto PPh Pasal 21 untuk 

pegawai harian atau mingguan atau pegawai tidak tetap lainnya adalah Rp 

450.000,- per hari. 

Namun, ketentuan PTKP untuk PPh Pasal 21 ini tidak berlaku untuk: 

 Penghasilan bruto yang jumlahnya melebihi Rp 4.500.000,- 

sebulan; atau 

 Penghasilan tersebut dibayar secara bulanan. 

PTKP untuk PPh Pasal 21 ini juga tidak berlaku atas penghasilan 

berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan 

petugas dinas luar asuransi. 
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3.1.5. PPh 21 Bukan Pegawai 

 

Yang dimaksud bukan pegawai disini adalah orang pribadi selain 

pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh 

penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 

21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan 

dari pemberi penghasilan. peraturan mengenai PPh 21 untuk bukan pegawai, 

Berikut adalah pertaturan PPh 21 bagi bukan pegawai: 

1. Penghasilan kena pajak atau perhitungan PPh 21 bukan pegawai 

adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP 

per bulan. 

2. Bila bukan pegawai tersebut memberikan jasa kepada pemotong PPh 

Pasal21, maka: 

- Bila pemotong PPh Pasal 21 mempekerjakan orang lain sebagai 

pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah 

sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji 

atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila 

dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan dengan bagian gaji 

atau upah pegawai tersebut maka besar penghasilan bruto adalah 

sebesar jumlah yang dibayarkan 

- Bila ia hanya melakukan penyerahan material atau barang, maka 

besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya 

saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat 
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dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka 

besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan 

material atau barang. 

Tarif pajak PPh21 bagi bukan pegawai Berikut adalah ketentuan tarif 

pajak PPh 21 yang diperuntukkan bagi bukan pegawai: 

1. Tarif PPh 21 Bukan Pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah 

kumulatif dari: 

- Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 50% (lima puluh persen) 

dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang 

diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan 

pengurangan PPh 21 di atas. 

- 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran 

imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang 

tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas. 

- Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang 

bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan 

komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai 

pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 

- Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, 

gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang 

diterima atau diperoleh mantan pegawai atau 
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- Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh 

peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari 

dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan. 

2. Tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas: 

- 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto untuk 

setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak 

bersifat berkesinambungan, dan 

- Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang 

bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan. 

Selain adanya peraturan pajak PPh 21 bagi bukan pegawai, ada pula 

aturan untuk pengurangan pajak PPh 21 bagi bukan pegawai. Ketentuan 

pengurangan pajak PPh 21 bagi bukan pegawai adalah sebagai berikut: 

1. Bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP 

sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP) dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan 

kerja dengan satu pemotong PPh pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 

serta memperoleh penghasilan lainnya. 

2. Untung dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP tersebut, 

penerima penghasilan bukan pegawai harus menyerahkan fotokopi 

kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bagi wanita kawin harus 
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menyerahkan fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami serta 

fotokopi surat nikah dan kartu keluarga. 

Pajak PPh 21 bagi para dokter yang melakukan praktik di rumah sakit 

dan/atau klinik, peraturannya yaitu jumlah penghasilan brutonya sebesar 

jasa dokter yang dibayar oleh pasien sebelum dipotong biaya-biaya atau 

bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik. 

3.1.6. PPh 21 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas 
 

Sebelumnya telah dijelaskan peraturan PPh 21 bagi bukan pegawai, 

kali ini akan dibahas mengenai peraturan PPh 21 bagi pegawai tidak tetap 

atau tenaga kerja lepas. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas adalah 

pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang 

bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil 

pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang 

diminta oleh pemberi kerja. Di atas telah dijelaskan peraturan PTKP dengan 

perhitungan pajak PPh 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 

Lalu bagaimanakah peraturan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan 

perhitungan pajak PPh 21 bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas 

Secara garis besar pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang 

penghasilannya kurang dari Rp300.000,- tidak akan dilakukan pemotongan 

penghasilan. Secara lebih rinci ketentuannya adalah sebagai berikut: 

1. Tarif PPh 21 pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas atas penghasilan 

berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, 

dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan 
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secara bulanan, tarif lapisan pertama Pasal 17 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas: 

- Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 300.000,- atau 

- Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam 

hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah 

melebihi Rp3.000.000,-. 

2. Perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas dengan 

jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah 

melebihi Rp8.200.000,-, PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan 

Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas 

jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan. 

 

3.2. PPh PASAL 4 AYAT 2 
 

PPh Pasal 4 ayat 2 (Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2) atau disebut juga PPh 

final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak 

pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan 

pajaknya bersifat final. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 ini berbeda-beda untuk setiap jenis 

penghasilannya. Misalnya untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah), 

wiraswasta atau bisnis online dengan omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam 

1 (satu) tahun pajak, maka tarif pajaknya adalah 1% dari total omzet (peredaran 

bruto) penjualan dalam 1 bulan. Cara mudah membayar pajak UKM ini tanpa harus 

antre di bank adalah dengan menggunakan aplikasi PPh Final 1 Persen Online 

Pajak.  

https://www.online-pajak.com/id/pph-final
https://www.online-pajak.com/id/pph-final
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3.3.1. Pengertian PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final   

 

PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final adalah pajak penghasilan atas jenis 

penghasilan-penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat 

dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti 

bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan 

pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang 

tepat waktu dan pertimbangan lainnya.   

 

3.3.2. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 
 

Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu dari 

penghasilan / pendapatan, dan berupa: 

 Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8 

miliar dalam 1 tahun masa pajak;  

 Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan, bunga dari obligasi 

dan obligasi negara, dan bunga dari tabungan yang dibayarkan oleh 

koperasi  kepada anggota masing-masing; 

 Hadiah berupa lotere / undian; 

 Transaksi saham dan surat berharga lainnya, transaksi derivatif 

perdagangan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 
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pengalihan ibukota mitra perusahaan yang diterima oleh perusahaan 

modal usaha 

 Transaksi atas pengalihan aset dalam bentuk tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan sewa atas 

tanah dan / atau bangunan 

 Pendapatan tertentu lainnya, sebagaimana diatur dalam atau sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah 

Ketika  PPh Pasal 4 Ayat 2 ini dikenakan atas transaksi antara 

perusahaan dan seorang individu, dimana perusahaan bertindak sebagai 

penerima penghasilan tersebut, maka perusahaan wajib menyelesaikan 

pajak ini saja. Sedangkan dalam kasus transaksi yang terjadi antara dua 

perusahaan, maka pembayar harus mengumpulkan dan menyelesaikan 

pajak, bukan penerima penghasilan. 

 

3.4. PPh PASAL 25 

  

 Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang 

melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa 

angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun 

melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak 

Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib 
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Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. 

Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. 

3.4.1. Perhitungan PPh pasal 25 

 

Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang 

melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 

berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor 

maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. 

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak 

Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban 

Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 

satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa 

diwakilkan. 

 

3.4.2. Tarif PPh pasal 25 

 

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 

25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu: 

 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), yaitu 

yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun 

eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 

bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap masing-masing tempat 

usaha. 

https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-25
https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-25


27 
 

 
 

 Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), 

yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha 

sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan). 

3.5. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 

 

- Sampai Rp 50.000.000 = 5% 

- Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15% 

- Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25% 

- Di atas Rp 500.000.000 = 30% 

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU 

PPh). 

 

3.6. Pelaporan Pajak  

 

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat 

Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib 

Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan 

jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan 

berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang 

dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan 

pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan 
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harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang 

pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. 

Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup 

penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur Pajak. Pelaporan Pajak 

disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan 

Pelaporan atas pembayaran Pajak bulanan. Ada beberapa SPT 

Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 

25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, 

serta Pemungut PPN 

2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untukPelaporan 

tahunan. 

Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib 

Pajak Orang Pribadi. 

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan 

secara elektronik melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh 

juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT. 

KeterlambatanPelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda 

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya 

dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan 

untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai 

Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu 

http://www.pajak.go.id/content/penyampaian-surat-pemberitahuan-online-efiling
http://www.pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt
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rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 

1.000.000,- (satu juta rupiah). 

Berikut batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban 

perpajakan bulanan: 

No. Jenis SPT Batas waktu 

pembayaran 

Batas waktu 

pelaporan 

 Masa    

1. PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan 

berikut 

Tgl. 20 bulan 

berikut 

2. PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan 

berikut 

Tgl. 20 bulan 

berikut 

3. PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan 

berikut 

Tgl. 20 bulan 

berikut 

4. PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan 

berikut 

Tgl. 20 bulan 

berikut 

5. PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) 

untuk Wajib Pajak orang pribadi 

dan badan 

Tgl. 15 bulan 

berikut 

Tgl. 20 bulan 

berikut 

6. PPh Pasal 25 (angsuran Pajak)  untuk Wajib Pajak 

kriteria tertentu 

yang diperbolehkan 

melaporkan 

beberapa Masa 

Pajak dalam satu 

SPT Masa 

 Akhir masa 

Pajak terakhir 

Tgl.20 setelah 

berakhirnya Masa 

Pajak terakhir 

 

7. PPh Pasal 22, PPN & PPn BM 

oleh Bea Cukai 
1 hari setelah 

dipungut 

Hari kerja terakhir 

minggu berikutnya 

(melapor secara 

mingguan) 

 

8. PPh Pasal 22 - Bendahara 

Pemerintah 
Pada hari yang 

sama saat 

penyerahan barang 

Tgl. 14 bulan 

berikut 

 

9. PPh Pasal 22 – Pertamina Sebelum Delivery 

Order dibayar 

- 

10. PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan 

berikut 

Tgl. 20 bulan 

berikut 

11. PPN dan PPn BM – PKP Akhir bulan 

berikutnya setelah 

berakhirnya Masa 

Pajak dan sebelum 

SPT Masa PPN 

disampaikan 

Akhir bulan 

berikutnya setelah 

berakhirnya Masa 

Pajak 
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12. PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan 

berikut 

13. PPN & PPn BM - Pemungut Non 

Bendahara 
Tgl. 15 bulan 

berikut 

Tgl. 20 bulan 

14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 

15,21,23, PPN dan PPnBM 

Untuk Wajib Pajak Kriteria 

Tertentu 

Sesuai batas waktu 

per SPT Masa 

 

Tgl.20 setelah 

berakhirnya Masa 

Pajak terakhir 

tabel 1 1 Batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban perpajakan 

bulanan 

Berikut batas waktu pembayaran danPelaporan untuk kewajiban perpajakan 

tahunan: 

No.  Jenis SPT Batas waktu pembayaran  Batas waktu pelaporan 
1. PPh – orang pribadi  Sebelum SPT Tahunan PPh 

disampaikan 

akhir bulan ketiga setelah 

berakhirnya tahun atau bagian 

tahun Pajak 

2. PPh - Badan Sebelum SPT Tahunan PPh 

disampaikan 

akhir bulan keempat setelah 

berakhirnya tahun atau bagian 

tahun Pajak 

3. 

 
PBB 6 (enam) bulan sejak tanggal 

diterimanya SPPT 

- 

tabel 1 2 Batas waktu pembayaran dan Pelaporan untuk kewajiban perpajakan 

tahunan 

 

3.7. Penagihan Pajak 

 

Prosedur penagihan pajak seorang penunggak pajak dapat disandera 

bahkan disita hartanya. Sebagai wajib pajak, ada baiknya untuk memahami 

hal ini. Tujuannya agar wajib pajak dapat mengantisipasi risiko yang timbul 

dari penagihan pajak. 

Sekarang, mari kita mulai ulasannya dengan membahas pengertian 

penagihan pajak dan penanggung pajak. Secara sederhana, penagihan pajak 

adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak 

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. 
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Sementara, penanggung pajak adalah orang atau badan yang 

bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak 

tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa. 

Jenis Penagihan Pajak : 

Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis. Ada yang sifatnya pasif, 

aktif bahkan seketika dan sekaligus. Apa bedanya dan apa konsekuensinya 

bagi wajib pajak? Penjelasannya akan Anda peroleh pada poin di bawah ini. 

Penagihan Pasif Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan 

Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK 

Pembetulan, SK Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak 

terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, fiskus hanya memberitahukan 

kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak. Jika dalam waktu satu bulan 

sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi 

utang pajaknya, maka fiskus akan melakukan penagihan aktif. 

Penagihan Aktif Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan 

aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. dalam penagihan aktif, 

fiskus bersama juru sita Pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang/ 

Penagihan seketika dan sekaligus Penagihan seketika dan sekaligus ini 

merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus atau juru sita pajak 

kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran pajak. 
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Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, 

masa pajak, dan tahun pajak. 

Tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang 

pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan 

sekaligus wajib pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan 

menunggu hingga tanggal jatuh tempo. 

 

3.7.1. Langkah – Langkah Penagihan Pajak 

 

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, ada beberapa 

tindakan atau langkah yang dilakukan juru sita pajak dalam 

melakukan penagihan pajak. Berikut ini tahapan dan penjelasan setiap 

langkahnya. 

1. Surat teguran 

Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan 

untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu tujuh hari 

setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum 

melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan sampai ke 

tangan penanggung pajak. 

Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak 

agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan 

penagihan secara paksa. 

 

2. Surat paksa 
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Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari 

setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak 

melunasi pajaknya. 

Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi 

pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran 

rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan 

(dengan catatan, diragukan itikad baiknya dan memiliki utang pajak 

minimal Rp100.000.000). Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya 

senilai Rp25.000. 

 

3. Surat sita 

Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 x 24 jam 

sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum 

membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini 

yakni Rp75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. 

Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik 

penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang 

tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. 

Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi 

pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung 

pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan 

utang pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang.  

Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan ole 

dua orang yang sudah di anggap dewasa sebagai saksi, 
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berkewarganegaraan Indoenesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat 

di percaya. 

 

4. Lelang 

Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan 

pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. 

5.Dasar Penagihan Pajak 

Dasar penagihan pajak dibedakan berdasarkan jenis pajaknya. 

Berikut ini, dasar penagihan pajak yang perlu Anda tahu: 

Dasar penagihan pajak untuk PPh, PPN, dan PPnBM, serta bunga 

penagihan adalah: 

- Surat Tagihan Pajak. 

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. 

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. 

- Surat Keputusan Pembetulan. 

- Surat Keputusan Pemberatan. 

- Putusan Banding. 

- Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang 

masih hakrus dibayar bertambah. 

Dasar penagihan pajak untuk PBB adalah: 

- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. 

- Surat Ketetapan. 

- Surat Tagihan Pajak. 

6. Daluarsa Penagihan Pajak 
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Penagihan pajak dikatakan daluarsa jika telah melampaui batas 

waktu penagihan, yaitu 5 tahun terhitung sejak penerbitan dasar 

penagihan pajak. Apabila penagihan pajak daluarsa, maka penagihan 

pajak tidak bisa lagi dilaksanakan karena hak untuk penagihan atas 

utang pajak tersebut sudah dianggap gugur. 

 

3.8. Pajak  

 

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan Menurut 

undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah konstribusi wajib 

kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki sifat 

memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak mndapat 

imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan kemakmuran 

rakyat. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak merupakan iuran atau 

pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang 

berlaku atau peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang 

dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk 

membiayai kebutuhan negara. 

 

3.9. Laporan Keuangan  

 

Pada setiap akhir usaha, setiap perusahaan atau lembaga menyusun laporan 

keuangan yang selanjutnya dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Berikut ini beberapa pengertian laporan keuangan yang penulis kutip dari beberapa 

sumber:  
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Menurut Kasmir (2014:7), laporan keuangan adalah laporan yang 

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode 

tertentu.  

Menurut Kasmir (2014:327), Laporan keungan, memberikan ikhtisar 

mengenai keadaan finansiil suatu perusahaan, dimana Neraca (Balance Sheets) 

mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan 

laporan Rugi dan Laba (Income Statement) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai 

selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun. Jadi, disimpulkan 

bahwa laporan keuangan adalah laporan yang dapat menggambarkan kondisi 

keuangan perusahaan selama periode tertentu yang dapat berguna pihak-pihak yang 

membutuhkan laporan keuangan tersebut. 

Tujuan laporan keuangan perusahaan tercermin dari laporan keuangan yang 

terdiri dari beberapa unsur laporan keuangan, yakni: 

1. Neraca  

Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada 

tanggal tertentu (Kasmir, 2014:28). 

Sedangkan menurut Munawir (2010:13), neraca adalah laporan yang sistematis 

tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.  

Elemen-elemen dalam neraca adalah sebagai berikut:  

a. Aktiva, tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi   

juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau biaya 

yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta 

aktiva yang tidak berwujud lainnya.  
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b.  Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang      

belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal 

perusahaan yang berasal dari kreditor.  

c. Modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik 

perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan 

laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

terhadap seluruh hutang-hutangnya.  

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha 

perusahaan dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2014:29). Selisih antara 

pendapatan dan biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita 

perusahaan.  

Sedangkan menurut Munawir (2010:26), Laporan laba rugi merupakan suatu 

laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh 

suatu perusahaan selama periode tertentu. Prinsip-prinsip yang umumnya 

diterapkan dalam penyusunan laporan laba rugi adalah :  

-   Bagian yang pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha 

pokok perusahaan atau lembaga diikuti dengan harga pokok dari barang 

atau jasa yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor.  

-   Bagian kedua menunjukan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya umum atau administras. 

-   Bagian ketiga menunjukan hasil-hasil yang diperoleh dari operasi pokok 

perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terdiri diluar usaha 

pokok perusahaan atau lembaga. 
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-   Bagian keempat menunjukan laba atau rugi yang insidentil sehingga 

akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

3. Laporan Perubahan Modal  

Menurut Baridwan (2012:19), disamping penyusunan neraca dan laba/rugi, pada 

akhir periode akuntansi biasanya juga disusun laporan yang menunjukan sebab-

sebab perubahan modal perusahaan. perusahaan dengan bentuk perseroan, 

perubahan modalnya ditunjukan didalam laporan tidak dibagi (retained earning). 

Didalam laporan ini ditunjukan laba tidak dibagi awal periode, ditambah dengan 

laba seperti yang tercantum didalam laporan perhitungan laba/rugi dan dikurangkan 

dnegan dividen yang diumumkan selama periode yang bersangkutan. 

4. Laporan Arus Kas  

Menurut Baridwan (2012:19), laporan arus kas adalah arus kas masuk dan arus 

kas keluar dan setara kas. Kas meliputi uang tunai dan rekening giro, sedangkan 

setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan 

cepat dapat dijadikan kas dengan jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko 

perubahan nilai yang signifikan. Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk 

menyajikan informasi relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu 

perusahaan selama suatu periode tertentu.
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 

4.1.   Prosedur Kerja Praktek  

 

Kerja praktik di laksanakan pada KKP Harwa Persada selama 24 (dua puluh 

empat) hari. Dalam kurun waktu 1 bulan ini, posisi yang di tempatkan pada 

perhitungan pajak pada laporan keuangan yang sesuai dengan apa yang di posisikan 

oleh penyelia KKP Harwa Persada yang pelaksanaannya pada: 

Tanggal : 22 Januari 2018 – 15 Februari 2018  

Tempat : Laporan Keuangan  

                         KKP (kantor konsultan pajak) Harwa Persada Surabaya 

Peserta  : Rizki  Akbar Buana Putra  

Nim   : 15.43020.0015 

Dalam pelaksanaan kerja praktik  yang berlangsung dalam kurun waktu1 

bulan di KKP Harwa Persada Surabaya, berikut ini adalah rincian kegiatan yang di 

lakukan selama kerja praktik di bagian laporan keuangan KKP Harwa Persada.
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No. Uraian 

1 Membuat audio visual jl dukuh kupang  

2 

Membuat PPT tentang badan usaha transportasi     importir 

untuk klien KKP Harwa Persada  

3 
Membuat rekapitulasi pembelian dan hutang dagang CV. 

Wijaya Mandiri Utama Januari s.d Desember 2016 

4 
Membuat mutasi hutang PT. Makmur Mandiri Trans 

5 
Membuat Daftar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 

6 
Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan 

7 
Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 25 

8 
Menghitung Selisih Menurut Buku Pembelian dan Menurut 

SPT PPN 

tabel 2 1 Rincian Kegiatan 

 Waktu kerja praktik dimulai pada pukul 08.00 – 17.00 WIB, dimulai dengan 

melakukan absensi yang sudah di berikan oleh pihak kampus pelaksana kerja 

praktik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan oleh pelaksana kerja praktik. 

   Pihak pelaksana kerja praktik juga memberikan berbagai form yang berupa: 

1. Form kehadiran kerja praktik  

2. Form acuan kerja 

3. Form garis besar rancana kerja mingguan 

4. Form log harian dan catatan perubahan acuan kerja. 
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4.2.   Pelaksanaan Kerja Praktik  

 

Pelaksanaa kerja praktek dilakukan berdasarkan atas ketentuan yang 

diberikan oleh perusahaan atau instansi dalam hal ini adalah KKP Hawra Persada 

yang diakukan pada bagian pelaporan pajak berdasarakan laporan keuangan. 

Penempatan bagian ini dilakukan dengan tujuan agar penulis dapat mengetahui 

langsung bagaimana pelaporan pajak berdasarkan laporan keuangan dengan 

ketentuan yang sudah di atur oleh undang-undang. 

Penulis sebagai pelaku kerja praktek dalam kegiatan pelaporan pajak 

berdasarkan laporan keuangan, seperti pada saat staf dibagian pelaporan pajak 

berdasarkan laporan keuangan mendapat perintah dari klien untuk menghitung 

pelaporan pajak berdasarkan laporan keuangan sesuai yang diharapkan klien. Selain 

itu juga penulis melakukan banyak pengamatan dan pembelajaran langsung dari 

perusahaan KKP Harwa Persada yang bertempat pada bagian pelaporan pajak 

berdasarkan laporan keuangan dan diberi kesempatan berinteraksi secara langsung 

dengan staf pada bagian akuntansi dengan tujuan mendapatkan data yang 

dibutuhkan oleh penulis yang nantinya akan ditulis pada laporan kerja praktek 

penulis. 

 

 

4.3. Deskripsi Pekerjaan 

 

Penulis akan mendeskripsikan apa yang di lakukan atau di kerjakan selama 

kerja praktik pada KKP Harwa Persada.berikut dekripsi pekerjaan tersebut: 
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4.3.1. Pembuatan Audio Visual  

 

 

 

gambar 4 1 Audio Visual 

Dalam pembuatan audio visual JL Dukuh Kupang dapat 

menampilkan audio visual dengan mengetahui lokasi lokasi mana yang akan 

di tindak lanjutkan atas surat tanah dan pajak bumi bangunan. Dimana audio 

visual ini akan di presentasikan oleh pemilik KKP Harwa Persada dalam 

acara pajak bumi bangunan. 

 

4.3.2. Membuat PPT (Power Point) badan usaha transportasi importir 

untuk klien KKP Harwa Persada 

 

Membuat PPT tentang badan usaha transportasi importir untuk klien 

KKP Harwa Persada, PPT ini digunakan untuk presentasi terhadap klien, 

yang menjelaskan tentang bagaimana prosedur perhitungan badan usaha 

transportasi importir sebagai berikut: 

- Transaksi nota penjualan dan faktur 

- Tagihan atas jasa PPJK nota kepelabuhanan  
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- Tagihan atas jasa PPJK 

 

Dalam pembentukan badan usaha transportasi importir ada berbagai 

pemotongan dan pembebanan yang harus di ketehui, berikut adalah gambar 

cara pemotonganya dan pembebananya: 

 

gambar 4 2 PPT Transaksi Nota Penjualan dan Faktur PT. MMT 

- Importir memberikan 10% terhadap PT.MMT atas nota 

penjualan 

- PT.MMT Juga mendapat komisi dari perusahaan angkutan 

misalnya senilai 20% (tergantung dengan dasar perjanjian 

yang sudah di sepakati) 

- Biaya jasa jalur merah di bebankan pada importir  

- Biaya jasa pengurusan penyelesaian di bebankan pada 

importir  

- Biaya transportasi di bebankan pada importir dengan cara 

melakukan kerjasama terhadap perusahaan transportasi 
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- Warkat atau nota kepelabuhanan A.N importir dengan ppn 

10% di bebankan pada importir, dengan meliputi dana 

talangan sebagai berikut:  

1. BM, PPN import, PPh 

2. Asuransi 

3. DOC, ADM (administrasi) fee 

4. THC 

5. Lift off 

6. Biaya tarik 

7. Container  

8. Biaya penumpukkan 

Biaya yang sudah di klasifikasi akan di bebankan pada importir. 

Dimana tagihan atas jasa PPJK nota Kepelabuhanan PT.MMT 

adalah sebagai berikut: 

 

gambar 4 3 PPT Tagihan Atas Jasa  PPJK nota kepelabuhan PT. MMT 
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- Biaya jasa jalur merah, biaya jasa pengurusan penyelesaian 

dokumen, biaya jasa transportasi, Warkat atau nota kepelabuhanan 

A.N PT. MMT dengan PPN 10%, dan yang meliputi dana talangan, 

mengeluarkan faktur pajak yang telah di buat oleh PT. MMT dengan 

kententuan pajak 1% saja atau 10% di campur dengan 1%  pada 

importir. 

- Tata cara pembayaran, faktur pajak masukkan untuk yang 1% tidak 

bisa di kreditkan sedangkan yang 10% bisa di kreditkan sesuai PMK 

No. 38/PMK.011/2013 Pasal 3 Huruf D 

 

Tagihan atas jasa PPJK berikut prosesnya : 

 

gambar 4 4 PPT Tagihan atas jasa PPJK 

Penjelasan berdasarkan gambar di atas adalah: 

Biaya jasa jalur merah, biaya jasa pengurusan penyelesaian dokumen, biaya 

transportasi mengeluarkan PPN 10% atas PT.MMT untuk importir dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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1. Sebelum Maret 2013 lebih dari 10% yang di keluarkan terhadap 

importir 

2. Setelah Maret 2013 kurang dari 10% yang di keluarkan terhadap 

importir 

- Warkat atau nota kepelabuhanan A.N importis terkena PPN 

10% untuk importir 

- Dana talangan akan di bebankan pada importir  

- Ketentuan importir adalah apabila faktur pajak yang di buat 

oleh PT. MMT maka perusahaan importir dapat 

mengkreditkan pembayaran pajaknya. 

 

 

4.3.3. Membuat rekapitulasi pembelian dan hutang dagang CV. Wijaya 

Mandiri Utama Januari s.d Desember 2016 

 

Berikut adalah data transaksi pembelian pada bulan Januari 2016 

sampai dengan Desember 2016  yang telah di berikan oleh CV. Wijaya 

Mandiri Utama   
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gambar 4 5 Pembelian Januari 2016 

 

 

gambar 4 6 Pembelian Desember 2016 

Dengan adanya data pembelian CV. Wijaya Mandiri Utama maka dapat 

di ketahui transaksi pembelian tiap harinya , DPP (Dasar Pengenaan Pajak) 

yang sudah terbayar, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang sudah terbayar  

dan supplier mana saja yang ikut serta dalam pembelian CV. Wijaya 

Mandiri Utama.  
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Dimana pembuatan laporan keuangan secara rapi dan baik maka harus 

adanya Rekapitulasi tujuan dari rekapitulasi sendiri adalah untuk meringkas 

data menjadi satu kesatuan contohnya: banyaknya supplier dari CV. Wijaya 

Mandiri Utama akan membingungkan dalam pembuatan laporan keuangan, 

maka dari itu seluruh supplier CV. Wijaya Mandiri Utama ini akan di 

ringkas dalam satu kesatuan dengan cara menjumlahkan seluruh pembelian 

dari berbagai supplier pada CV. Wijaya Mandiri Utama  dengan data yang 

sudah ada maka akan menampilkan total pembelian dalam bulanan. 

Berikut adalah hasil rekapitulasi data pembelian CV. Wijaya Mandiri 

Utama:  

 

gambar 4 7 Rekapitulasi Pembelian CV. Wijaya Mandiri Utama 

Hasil rekapitulasi Januari s.d Desember penulis terhadap CV.Wijaya 

Mandiri. 
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Dengan adanya rekapitulasi data pembelian maka akan memudahkan 

dalam pembuatan laporan keuangan dan pelaporan pajaknya.  

Dalam proses melakukan rekapitulasi yaitu dengan cara sebagai beri kut: 

1. Mengelompokkan transaksi pembelian menurut tanggal 

transaksi 

2. Menjumlahkan seluruh transaksi pembelian menurut tanggal 

transaksi dan nomor faktur   

3. Mengelompokkan total transaksi pembelian menurut bulan  

4. Membagi total transaksi pembelian dengan DPP (Dasar 

Pengenaan Pajak) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang 

sudah di tetapkan oleh peraturan pajak  

Setelah melakukan 4 (empat) hal tersebut maka akan muncul total 

pembelian secara bulanan yang sebenarnya dan mengetahui total DPP 

(dasar pengenaan pajak) serta total PPN pada CV. Wijaya Mandiri Utama. 

Dalam pembuatan rekapitulasi data pembelian juga dapat melakukan 

pencegahan terhadap kesalahan proses posting atau pencatatan. 

Dampak apabila tidak adanya rekapitulasi data pembelian maka akan 

membingungkan dalam penentuan total pembelian pada banyak nya 

supplier yang ada dan meyulitkan dalam pembuatan laporan keuangan 

yang rapi dan baik. 
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4.3.4. Membuat mutasi hutang PT. Makmur Mandiri Trans 

 

PT. Makmur Mandiri Trans memberikan data hutang dagang yang 

dimiliki, berikut adalah data hutang dagang PT. Makmur Mandiri Trans: 

 

gambar 4 8 Hutang Dagang PT. Makmur Mandiri Trans Tahun 2017 

Januari s/d Desember 

 

Dimana dalam hutang dagang PT. Makmur Mandiri Trans terdapat hutang 

dagang pada supplier yang berbeda-beda, dengan adanya pelaku supplier 

yang berbeda beda maka akan mengalami kesulitan dalam pembuatan laporan 

keuangan. Maka dari itu akan lebih mudah melakukan pembuatan laporan 

keuangan dengan cara membuat laporan mutasi hutang, yang dimana mutasi 

hutang akan meringkas dalam pengelompokan hutang dagang terhadap 

berbagai supplier dengan mengelompokkan total perbulannya terhadap 

seluruh supplier dengan cara mengumpulkan setiap transaksi dengan dasar 

tanggal transaksi yang terjadi maka akan muncul total transaksi hutang 

dagang perbulannya. 

 



52 
 

 
 

 

Berikut adalah hasil mutasi hutang dagang pada PT. Makmur Mandiri Trans: 

 

gambar 4 9 Mutasi hutang Dagang PT. Makmur Mandiri Trans 

 

dengan adanya laporan mutasi hutang maka akan mempermudah dalam 

pembuatan laporan keuangan dan melakukan pembayaran terhadap hutang 

dagang. Dampak jika tidak adanya laporan mutasi hutang maka akan muncul 

kebingungan dalam melakukan mengkasifikasikan hutang dalam laporan 

keuangan. 

4.3.5. Membuat Daftar Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 
 

Bukti potong pajak juga sangat penting untuk proses cek kebenaran dari 

pajak yang telah di bayar. 

Sebelum melakukan pembuatan bukti potong pajak, harus diketahui oleh 

pembuat bukti potong pajak, sebagai berikut: 
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1. Format nomor untuk bukti potong 1721 A1 adalah 1.1-mm-yy-

xxxxxxx dengan mm adalah masa pajak dibuatnya bukti potong, 

sedangkan yy adalah 2 digit tahun pajak, dan yang terakhir 

xxxxxxx diisi nomor urut bukti potong. Sedangkan format nomor 

untuk bukti potong 1721 A2 diawali dengan 1.2-mm.yy-xxxxxxx. 

2. Masa pendapatan penghasilan diisi dengan menggunakan format 

mm-mm yang menunjukkan dari bulan apa hingga bulan apa 

karyawan tersebut bekerja. Contohnya saja karyawan bekerja dari 

bulan Februari hingga Desember ditulis 02-12. 

3. Identitas dari pemotong diisi dengan menggunakan identitas yang 

menandatangani bukti potong tersebut. 

Berikut adalah hasil gambar pembuatan bukti potong pajak penghasilan 

pasal 21 terhadap klien KKP Harwa Persada: 

 

gambar 4 10 Bukti Potong Pajak 
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Dimana menurut gambar menunjukkan bukti potong pajak 

penghasilan 21 terhadap perorangan, yang dimana bukti tersebut sangat lah 

penting untuk menunjukkan kebenaran terhadap pelaporan pajak 

penghasilan 21 yang telah di bayarkan. 

Bukti potong pajak juga sangat berfungsi untuk kredit pajak dan 

berguna untuk mecocokan atas pelaporan pajak yang telah di angsur, dengan 

adanya bukti potong pajak maka pelaporan pajak dan pembayaran angsuran 

pajak di anggap sah.  

Dampak yang timbul jika tidak adanya bukti potong pajak maka 

akan berpengaruh terhadap benar atau tidak benarnya suatu pelaporan pajak 

tersebut, maka akan dianggap tidak sah atap pelaporan dan pembayaran 

pajak tersebut. 

 

 

4.3.6. Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan 

 

Bagi wajib pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan 

dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang untuk 

melaporkan hal-hal berikut ini: 

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri       

dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 

(satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak 
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2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak 

3. Harta dan Kewajiban 

4. Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan 

pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) 

Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. 

Berikut adalah gambar hasil pengisian dan pelaporan SPT (surat 

pemberitahuan tahunan) CV. Wijaya Karya : 

 

gambar 4 11 SPT Tahunan CV. Wijaya Karya 

 

Dengan adanya SPT tahunan yang telah di laporkan maka CV. 

Wijaya karya sudah melakukan tertib pajak. Jika tidak melaporkan SPT 

tahunan maka akan terkena sanksi berupa denda yang telah di tetapkan oleh 

undang-undang 
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4.3.7. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 25 
 

Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran Pajak Penghasilan 

secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, 

mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. 

Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Cara 

perhitungan pajak penghasilan pasal 25 adalah sebagai berikut: 

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan (tahun pajak 

berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh) dihitung 

sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu, yang dikurangi dengan: 

1 .Pajak penghasilan yang dipotong sesuai Pasal 21 (yaitu 

sesuai tarif pasal 17 ayat (1) bagi pemilik NPWP dan 

tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP) dan Pasal 

23 (15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah - 

serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta 

imbalan jasa) - serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai 

pasal 22 (pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP), 

2 Pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri 

yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24, lalu dibagi 12 atau 

total bulan dalam pajak masa setahun. 

Tarif yang di keluarkan untuk Pajak Pengahsilan Pasal 25 terdapat 

dua jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu: 

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT), 

yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir 
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maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat 

usaha. PPh 25 bagi OPPT = 0.75% x omzet bulanan tiap 

masing-masing tempat usaha. 

- Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – 

OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak 

memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan 

Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 

bulan). 

 

Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh adalah: 

- Sampai Rp 50.000.000 = 5% 

- Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 = 15% 

- Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25% 

- Di atas Rp 500.000.000 = 30% 

 

Pembayaran angsuran PPh 25 untuk Wajib Pajak Badan yaitu = 

Penghasilan Kena Pajak (PKP) x 25% (Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b UU 

PPh). 

Berikut adalah gambar  hasil perhitungan pajak penghasilan pasal 25 

pada CV. Surya Harapan Makmur dalam 1 periode tahun 2017 : 
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gambar 4 12 PPh pasal 25 CV. Surya Harapan Makmur 

Pada gambar diatas menampilkan hasil dari perhitungan PPh 25 terhadap CV. Surya 

Harapan Makmur, dengan cara melakukan perhitungan omzet setiap bulannya di 

kalikan 0,75% (sudah di tetapkan oleh dirjen pajak), maka akan muncul jumlah 

bayar pajak PPh 25 yang akan di bayarkan tiap bulannya atau dalam satu periode. 

 

4.3.8. Menghitung Selisih Menurut Buku Pembelian dan Menurut SPT PPN 

 

Menghitung selisih sangat penting dalam pelaporan pajak, di karenakan 

kesalahan dalam mengentry data dapat menimbulkan selisih yang 

mengakibatkan perbedaan dalam pelaporan pajak, menghitung selisih juga 

sangat penting dalam menyeimbangkan antara satu dengan yang lain 

sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam pelaporan. 

Berikut adalah gambar perhitungan selisih: 
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gambar 4 13 Perhitungan selisih 

Gambar tersebut menunjukan antara selisih pada buku pembelian dengan SPT 

PPN. 

Mengapa timbul selisih pada buku pembelian dengan SPT PPN karena terjadi 

kesalahan dalam saat mengentry data pembelian dan pelaporan SPT PPN oleh 

pegawai tersebut. Disini hanya mengambil contoh dari bulan november. 

Karena setiap bulannya pencarian selisih dengan menggunakan cara yang 

sama, yaitu dengan cara buku pembelian sesuai tanggal transaksi dikurangi 

pembelian menurut SPT PPN, maka akan menghasilkan selisih. Jika selisih 

tersebut 0 (nol) maka pelaporan tersebut sudah di anggap benar.  
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 Dalam perhitungan selisih, sangat menimbulkan efek yang sangat baik 

karena muculnya selisih tersebut maka akan berdampak pada keseimbangan 

perhitungan yang ada.
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Selama melaksanakan Kerja Praktik pada Kantor Konsultan Pajak Harwa 

Persada, kesimpulan yang dapat di ambil setelah melaksanakan tugas Kerja Praktik 

adalah : 

1. Dapat meghasilkan pembuatan rekapitulasi pembelian dan 

hutang dengan benar.  

2. Dapat menghasilkan laporan mutasi hutang secara baik dan 

benar.  

3. Dapat membuat bukti potong pajak PPh 21 secara benar dan 

dapat menghasilkan bukti palaporan pajak secara sah. 

4. Dapat mengisi formulir SPT tahunan secara baik dan benar 

sehingga menghasilkan pelaporan pajak yang benar. 

5. Dapat menghasilkan perhitungan PPh 25 secara benar.  

6. Setelah melakukan perhitungan selisih pada buku pembelian 

dan SPT secara benar, maka menghasilkan kesimbangan 

dalam pelaporan SPT tahunan.
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5.2. Saran 

Dalam pelaporan pajak berdasarkan laporan keuangan tentunya terdapat 

beberapa kekurangan. oleh sebab itu, dalam pengembangan pelaporan pajak 

berdasarkan laporan keuangan dapat menjadi lebih baik, dapat disarankan sebagai 

berikut: 

- Laporan keuangan dapat di tampilkan lebih detail tentang informasi 

penjualan, pembelian, aset dan yang mengandung faktor kena pajak 

lainya. Dikarenakan laporan keuangan sangatlah penting dalam 

penentuan pajak yang akan di laporkanya. 
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