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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

  

MOTTO 

Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan yang berilmu 
beberapa derajat 

            (Q.S: Al Mujadah: 11) 

Barang siapa yang menjalankan suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka 
Allah akan menganugerahi jalan kesurga. 

        (H.R. Muslim) 

Kebodohan adalah api bagi agama seseorang yang akan membakarnya, 
sedangkan ilmu pengetahuan adalah air bagi yang akan memadamkannya. 
  
         ( Syair, Ali bin Abi Tholib ) 

Agama tanpa ilmu lumpuh, ilmu tanpa agama buta. 
      ( Albert Einstein ) 
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SARI 

 
Sudiyanto, 2005. “Sistem Administrasi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 di 
PT.(Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang”. Ahli Madya Jurusan 
Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 
Drs.AM. Budiman, B.Sc 
 
Kata Kunci : Sistem, Administrasi, Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat 
dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung, dan apabila ada dari 
masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. 
Dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan yaitu dalam 
penyusunan Anggaran Pendapatan Negara ( APBN ) Pajak sangat diperlukan atau 
dibutuhkan. Untuk itu diperlukan pengelolaan pajak sesuai dengan kebijakan 
manajemen perusahaan. Maka dibutuhkan sistem yang menjamin tujuan 
perusahaan, salah satu sistem tersebut adalah Sistem Administrasi Pajak 
Penghasilan.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 
mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 di 
PT.(Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarng ?; (2) Bagaimanakah 
mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di PT. (Persero) Pertamina 
Unit Pemasaran IV Semarang ?; (3) Dokumen - dokumen  apa yang digunakan 
dalam sistem administrasi  pajak penghasilan (PPh) pasal 21 di PT. (Persero) 
Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang. Penelitian ini bertujuan : Ingin 
mengetahui bagaimana cara PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV 
Semarang menghitung, menyetor, melaporkan, memotong dan mengadministrasi 
pajak penghasilan pasal 21 dari para wajib pajak  

Objek penelitian ini adalah PT. ( Persero ) Pertamina Unit Pemasaran IV 
Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan 
dokumentasi di PT. ( Persero ) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang. Data 
yang telah dikumpulkan dievaluasi dengan teknik kuantitatif dikualitatifkan yaitu 
analisis yang didasarkan pada perhitungan statistik yang berbentuk angka-angka 
(jumlah) dan dianalisis dalam bentuk uraian yang selanjutnya akan disusun secara 
sistematika ke dalam bentuk Tugas Akhir. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak 
penghasilan pasal 21 di PT. ( Persero ) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang. 
adalah sebagai berikut : Dari segi organisasi dan manajemen, struktur organisasi 
PT. (Persero ) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang  menunjukkan baik, dan 
dari laporan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak di PT. (Persero) Pertamina 
Unit Pemasaran IV Semarang  sangat baik, yaitu dari target rata rata 1 bulan 
dalam hasil yang sangat baik, serta sistem administrasinya sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Namun dalam pengisian SSP 
dan SPT Penulisan Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) sering terjadi kesalahan. 

Perlu adanya ketelitian dalam melaporkan pajak penghasilan pasal 21 ke 
kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang 

Dalam suatu perusahaan atau organisasi tidak luput dari pegelolaan 

masalah Administrasi, karena Administrasi merupakan titik pokok di dalam 

perusahaan. Untuk berkembang, tumbuh, dan bergerak. Perusahaan itu 

dibutuhkan Administrasi yang baik. Administrasi adalah sesuatu yang 

terdapat didalam sesuatu organisasi modern yang memberi hayat kepada 

organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat berkembang, tumbuh dan 

bergerak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang 

dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan 

apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan 

sanksi oleh negara. Untuk menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, 

dilaksanakan pengembangan perangkat fiskal yaitu perpajakan. Pajak sangat 

dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, 

yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Oleh karena itu, menempatkan perpajakan yang berdasarkan asas keadilan 

dan pemerataan khususnya pajak langsung sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara merupakan salah satu pendukung yang sangat tepat 

dalam memecahkan masalah pembiayaan negara. 

Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang 

dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari 

pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, Pajak 
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Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan 

masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya 

Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya 

adalah dengan dikeluarkanya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. 

KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran 

dan pelaporan PPh Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan 

orang pribadi.  

Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam 

bidang Perminyakan, yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian 

merupakan kekayaan negara. Perusahaan ini di dirikan berdasarkan UUD 

1945 ayat 2 dan 3 adalah perusahaan negara. Dalam melakukan aktivitas 

ekonomi Pertamina sebagai salah satu bentuk Badan Usaha tidak terlepas 

dari sistem administrasi. Pajak dapat menggerakkan peran yang sangat besar 

dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna 

mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Hal ini 

berarti bahwa sistem administrasi pajak sangat besar bagi Badan Usaha 

untuk mengetahui gambaran yang sebenarnya mengenai laporan keuangan 

perusahaan. 

Peran sistem administrasi pajak sangat penting karena hasil dari 

analisis digunakan oleh berbagai pihak baik intern maupun ekstern 
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perusahaan dalam pengambilan keputusan sehingga kondisi keuangan perlu 

diketahui bagaimana sebenarnya, Khususnya dalam hal ini Pajak 

Penghasilan Pasal 21. 

Namun dalam kenyatan selama ini, sebagian kebijakan pemerintah 

ternyata masih kurang dipahami dan belum dapat dilakukan sepenuhnya 

oleh masyarakat. Masih banyak wajib pajak yang kebingungan dalam 

pembayaran terhadap pajak yang terutang serta pengisian terhadap sarana 

pembayaran pajak. Wajib pajak sering datang ke Kantor Pelayanan Pajak 

tempat wajib pajak terdaftar untuk melakukan pembayaran pajak Saat 

penyampaian pelaporan pembayaran terhadap pajak terutang pajak 

penghasilan terjadi perselisihan antara wajib pajak dengan pihak pemotong 

pajak serta dalam pengadministrasian masih kurang memperhatikan sistem 

perpajakan yang baru. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah tersebut dengan judul “SISTEM ADMINISTRASI PPh PASAL 

21di PT. PERSERO PERTAMINA UPMS IV SEMARANG” sebagai judul 

Tugas Akhir. 

 

B Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari bermacam-macam interprestasi dan untuk 

mewujudkan satu kesatuan cara berpikir, cara pandang dan anggapan tentang 

segala sesuatu pada rancangan tugas akhir perlu kiranya diberikan penegasan-

penegasan istilah yang berhubungan dengan judul tugas akhir ini. Istilah-istilah 

yang perlu dijelaskan dalam judul tugas akhir ini adalah: 
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1. Sistem 

  Sistem adalah “Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan” (Mulyadi, 2003: 5). 

2. Administrasi 

  Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau 

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. (Menurut Siagan. Sondang P, 1975:13). 

3. Pajak 

  Pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2003:1). 

4. Pajak Penghasilan Pasal 21 

  Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas gaji, upah, honorarium, 

imbalan jasa dan tunjangan-tunjangan lainnya dengan nama apapun yang 

dibayarkan kepada orang pribadi, terhutang, oleh pembeli jasa sehubungan 

dengan pekerjaan, jabatan hubungan kerja lainnya yang dilakukan di 

Indonesia. 

 

C Permasalahan 

Agar penelitian dalam penyusunan Tugas Akhir ini lebih terarah maka 

perlu adanya permasalahan, adapun permasalahan tersebut adalah: 

PT.(Persero) Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara tidak lepas dari 
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sistem administrasi dalam hal ini bagaimanakah sistem administrasi Pajak 

Penghasilan pasal 21 di PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang. 

Adapun perumusan masalahnya adalah: 

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak 

penghasilan pasal 21 di PT.(Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV 

Semarang ? 

2. Bagaimana mekanisme pembayaran PPh Pasal 21 PT.(Persero) 

Pertamina UPms IV Semarang ? 

3. Dokumen-dokumen apa yang digunakan dalam sistem administrasi PPh 

Pasal 21 PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang ? 

 

D Tujuan Penelitian 

Ingin mengetahui bagaimana cara PT.Persero pertamina 

menghitung,menyetor, melaporkan dan mengadministrasi PPh pasal 21 dari 

para wajib pajak 

 

E Kegunaan Penelitian  

1. Bagi penulis  

Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang sistem 

administrasi PPh Pasal 21 PT PERSERO PERTAMINA UPMS IV 

SEMARANG. 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

Merupakan tambahan informasi bagi mahasiswa yang akan menyusun 

laporan akhir yang ada kaitanya dengan penulisan ini. 
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3. Bagi Perusahaan atau Instansi 

Sebagai bahan masukan, khususnya mengenai sistem administrasi PPh 

Pasal 21. 

 

F Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan Tugas Akhir merupakan garis besar 

penyusunan yang bertujuan memudahkan jalan pikiran dalam memahami 

secara keseluruhan Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir 

adalah sebagai berikut: 

Bagian Pengantar Tugas Akhir : Judul Tugas Akhir, Pengesahan, Abstrak, 

Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran. 

Bagian Utama Tugas Akhir terdiri : 

BAB  I : Pendahuluan berisi : Judul, Alasan pemilihan Judul, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Landasan Teori berisi : Sistem, Administrasi, Pajak. 

BAB III : Metode Penelitian : Lokasi Penelitian, Objek Kajian, 

Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data. 

BAB IV : Laporan Hasil Analisis dan Pembahasan. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian sistem 

Sistem dibuat guna memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang 

memerlukannya. Dengan adanya sistem maka penyelenggaraan operasional 

perusahaan/instansi diharapkan terjalin rapi dan koordinasi dengan baik 

sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Sistem adalah “Suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu 

untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan” (Mulyadi, 2003: 5). 

Dari definisi tersebut dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum 

mengenai sistem sebagai berikut: 

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. 

Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari sub sistem yang lebih kecil, 

yang terdiri pula dari sekelompok unsur yang membentuk sub sistem 

tersebut. 

2. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 

bersangkutan. 

Unsur-unsur berhubungan erat satu dengan yang lainnya dan sifat dan 

kerjasama antar unsur sistem mempunyai bentuk tertentu. 

3. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem. 

Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu dan setiap unsur sistem 

harus mampu bekerjasama demi tercapainya tujuan tersebut. 
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4. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. 

Misalnya sistem pencernaan merupakan bagian dari sistem metabolisme 

tubuh. 

(Mulyadi: 2003: 2-3) 

Sistem adalah “ sekelompok dua atau lebih komponen-komponen 

yang saling berkaitan (Interrealated) atau subsistem - subsistem yang 

bersatu untuk mencapai tujuan yang sama (commom purpose). “ 

(James A. Hall, 2001: 5) 

Berdasarkan pengertian-pengertian dimuka, maka disimpulkan bahwa 

sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

B. Pengertian Administrasi 

Administrasi itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi konsekuensi atau akibat-

lanjut dari pada orang atau pejabat atau badan yang mempunyai tugas yang 

harus ditunaikan secara terus menerus untuk jangka waktu lama atau yang 

mempunyai suatu usaha. 

Dalam administrasi terkandung pengertian sempit dan luas. 

1. Dalam pengertian sempit administrasi adalah catat-mencatat angka, 

transaksi dan dalam bahasa akuntansinya itu merupakan sebagian dari 

Akuntansi Keuangan . 

2. Dalam arti luas administrasi adalah manajemen ada unsur pengawasan 

dan pelaksanaan. 
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 Administrasi adalah seseuatu yang terdapat disuatu organisasi modern dan 

memberi hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi itu dapat 

berkembang, tumbuh, dan bergerak. (S. Prajudi Atmo Sudirdjo, 1980: 21) 

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau 

lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. (Menurut P.Siagan, 1975:13). 

Berdasarkan pengertian-pengertian dimuka, maka disimpulkan bahwa 

administrasi adalah sesuatu atau proses kerjasama yang terdapat disuatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

C. Pengertian Pajak 

Secara umum pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang 

dapat dipaksakan tanpa mendapatkan kontraprestasi secara langsung, dan 

apabila ada dari masyarakat yang tidak melunasinya maka akan dikenakan 

sanksi oleh negara. 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2003:1) 

yang dimaksud dengan pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 

jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

digunakan untuk pengeluaran umum sedangkan menurut Prof. Dr. P. J. A. 

Andriani (dalam Waluyo, 1991: 2), pajak merupakan iuran kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai 
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pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan. 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka disimpulkan bahwa pajak 

adalah iuran wajib masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa 

mendapat timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, dan untuk membiayai 

pengeluaran umum serta apabila da dari masyarakat yang tidak melunasi akan 

mendapat sanksi oleh negara. 

1. Fungsi pajak : 

a. Fungsi Penerimaan  

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran - pengeluaran pemerintah. Contoh 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

b. Fungsi Mengatur 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. ( Waluyo, 2002: 3). 

2. Teori Pemungutan Pajak  

Ada beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak oleh negara 

antara lain: 

a. Teori Asumsi  

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak 

rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 

diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 

perlindungan tersebut. 
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b. Teori kepentingan  

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 

kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan 

seseoarang terhadap negara semakin tinggi pajak yang harus dibayar. 

c. Teori Daya Pikul 

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya 

pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang 

d. Teori Bakti 

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat 

dengan negaranya. 

e. Teori Daya Beli 

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya 

memungut pajak artinya menarik daya beli rumah tangga negara 

(Mardiamo : 2004:3). 

 

3. Asas Pemungutan pajak  

Ada tiga asas yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak 

yaitu: 

a. Equality 

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yang 

dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 

kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai manfaat 

yang diterima. 
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b. Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh 

karena itu, Wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti 

pajak yang terutang, kapan harus di bayar, serta batas waktu 

pembayaran. 

c. Covenience  

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai 

dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak 

d. Economy 

Secara ekonomi biaya pemungutan dan pemenuhan kewajiban 

pajak bagi wajib pajak diharapkan seminim mungkin, demikian 

pula beban yang dipikul wajib pajak. (Waluyo, 2002:11). 

 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak  

Menurut Waluyo (2003:25) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor 

(NPWP) yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. Fungsi dari NPWP adalah : 

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. 

b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam 

pengawasan administrasi pajak. 
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5. Cara memperoleh NPWP 

Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan 

wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktoral 

Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat 

kedudukan wajib pajak untuk dicatat sebagi wajib pajak dan sekaligus 

kepadanya diberikan NPWP paling lama satu bulan setelah saat usaha 

mulai dijalankan.  

Apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat 

Jenderal Pajak seorang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat untuk 

memperoleh NPWP, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Wajib pajak 

selain untuk memperoleh NPWP dapat pula wajib pajak memperoleh 

NPWP secara jabatan yaitu apabila berdasarkan data ternyata orang 

pribadi atau badan memenuhi syarat untuk diberi NPWP. Oleh karena itu 

wajib pajak atau orang yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri 

memperoleh NPWP wajib pajak mengisi, menandatangani, dan 

menyampaikan formulir pendaftaran keKPP setempat. Selanjutnya KPP 

menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dengan jangka waktu paling lama 

pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran serta 

persyaratannya diterima secara lengkap.   
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6. Pengelompokan Pajak  

a. Pengelompokan Pajak Menurut Golongan 

1. Pajak Langsung  

Adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban lansung 

Wajib Pajak yang bersangkutan, Sebagai contoh Pajak 

Penghasilan (PPh). 

2. Pajak Tidak Langsung 

Adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke 

pihak lain  Sebagai contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPn). 

b. Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya 

1. Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subyeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. 

diantaranya Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak objektif 

Yaitu pajak yang berpangkal pada obyeknya tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Diantaranya Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang 

Mewah (PPN dan PPNBM). 

c. Pengelompokan Pajak Menurut Pemungutannya 

1. Pajak Pusat 
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Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: 

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan 

Bea Materai. 

2. Pajak Daerah 

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: 

Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan. 

7. Sistem Pemungutan Pajak  

a. Official Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

 Wewenang besarnya pajak terutang ada pada fiskus  

 Wajib pajak bersifat pasif 

 Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan 

Pajak oleh fiskus. 

b. Self Assesment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

terutang. 
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Ciri-cirinya: 

  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada 

wajib pajak sendiri. 

 Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

 Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

c. With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 

kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. 

Ciri-cirinya: 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. (Mardiasmo, 2003: 7-8) 

 

D.  Pajak Penghasilan  

 Pajak penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan 

perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan 

seperti yang dikenal dengan pajak pendapatan orang pribadi yang dipungut 

berdasarkan ordonasi pajak pendapatan tahun 1984. Selanjutnya sejak tahun 

1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan undang-undang Nomor 7 tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Dalam sejarah perkembangannya pada 

Undang-undang PPh ini dilakukan perubahan pada tahun 1990, tahun 1994, 

dan yang terakhir dilakukan perubahan pada tahun 2000 dengan Undang-
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undang Nomor 17 tahun 2000. Ditinjau dari pengelompokkannya, Pajak 

Penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya 

dikategorikan sebagai Pajak Subjektif. Dengan pengertian bahwa Pajak 

Penghasilan ini berpangkal atau didasarkan pada Subjek Pajaknya. 

1. Subjek Pajak Penghasilan 
 

a. Orang pribadi  

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat 

bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar 

Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga 

jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk 

semua. 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan 

yang berhak 

Dalam hal ini warisan yang belum terbagi sebagai satu 

kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka 

yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut 

dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal 

dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga 

dengan tindakan penagihan selanjutnya. 

c. Badan  

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau 

bentuk nonusaha yang meliputi: 

- Perseroan terbatas ; 
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- Perseroan komanditer ; 

- Badan usaha milik negara (BUMN) atau Badan usaha milik 

daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun ; 

- Persekutuan ; 

- Firma; 

- Kongsi; 

- Perkumpulan koperasi; 

- Yayasan ; 

 

E. Wajib Pajak  

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi 

kewajiban subjektif dan objektif. 

Wajib Pajak Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: 

1. Pejabat Negara, adalah: 

Presiden dan wakil presiden 

2. Karyawan, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan    

berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun 

tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri 

atau BUMN atau BUMD. 

3. Karyawan Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, 

yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara 

berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan 

pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola 

kegiatan perusahaan secara langsung. 
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4. Karyawan dengan status wajib pajak luar negeri, adalah orang pribadi 

yang tidak bertempat tinggal di indonesia tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima atau memperoleh gaji, 

honorarium dan/imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan 

kegiatan. 

5. Karyawan lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi 

bekerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang 

bersangkutan bekerja. 

6. Badan bersifat  

- Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang 

didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan 

badan hukum dapat berbentuk perusahaan dagang, jasa maupun 

industri. 

- Persekutuan adalah suatu persekutuan perdata yang didirikan 

untuk menjalankan peruusahaan dengan nama bersama. 

- Perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi moda yang 

dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu 

pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. 

 (Sriyadi, 1995: 13-23) 

 

F. OBJEK PAJAK  

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar 
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negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib 

pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun ( Mardiasmo: 

2002 : 109). 

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi : 

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, 

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, 

aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya. 

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan. 

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti, sewa, bunga, 

dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak 

digunaka,dan sebagainya, 

4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat 

diklasifikasikan ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan 

diatas, seperti: 

a. keuntungan karena pembebasan utang 

b. keuntungan karena selisih kurs 

c. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap 

d. hadiah undian 

Bagi wajib pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah 

penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia. 

Sedangkan bagi wajib pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya 

penghasilan yang berasal dari Indonesia saja. 
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G. SUBJEK PAJAK 

Pajak Penghsailan dikenakan atas Subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak 

adalah:  

1. a. Orang pribadi 

b. Warisan yang belum terbagi 

2. Badan terdiri dari, PT, CV, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan 

nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, 

Persekutuan, Perkumpulan, dll. 

3. Badan Uasah Tetap (BUT) 

Subjek Pajak dibedakan menjadi  

1. Subjek Pajak Dalam Negeri 

Adapun yang dimaksud dengan subyek pajak dalam negeri adalah 

subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau 

berkedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan 

berikut: 

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi 

yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 

bulan. Atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di 

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 

Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan januari atau 

awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Didamping itu juga tidak 
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harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi 

secara kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan. 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2. Subjek Pajak Luar Negeri 

a. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia. 

b. Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha 

tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di 

Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari 

dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau 

memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. 

 

H. Objek Pajak PPh Pasal 21 

Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teraur berupa gaji, uang 

pensiun, bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota 

dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang 
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lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, 

tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan 

khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, 

tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang 

dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan 

apapun. 

2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa 

produksi, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun 

baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis laiannya yang 

sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. 

3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan. 

4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan hari tua atau tunjangan hari tua 

(THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis. 

5. Honorarium,uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 

bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib 

pajak dalam negeri, terdiri dari: 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: 

pengecara, akuntann arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 

aktuaris. 

b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 

sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain 

drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 
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c. Olahragawan. 

d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator. 

e. Pengarang, peneliti dan penerjemah. 

f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer dan sistem aplikasinya, 

telekomunikasi, elektonika, foto grafi dan pemasaran. 

g. Agen iklan. 

h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu 

kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam 

segala bidang kegiatan. 

i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. 

j. Peserta perlombaan. 

k. Petugas penjaja barang dagangan. 

l. Petugas dinas luar asuransi  

m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan 

n. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan 

kegiatan sejenis lainnya. 

o. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan 

gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS. 

p. Pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan 

uang pensiun yang diterima oleh pensiuan termasuk janda atau duda 

dan atau anak-anaknya. 

q. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 

apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak. 
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I. Pengertian- pengertian yang berhubungan dengan administrasi PPh 

Badan pasal 21 Wajib Pajak Badan. 

1. Wajib Pajak (WP) adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau 

pemotong pajak tertentu. 

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada 

wajib pajak sebagai sarana dalam admiistrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

3. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) 

bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwin. 

4. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat pada 

masa pajak dalam tahun pajak dan atau dalam bagian tahun pajak menurut 

ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

5. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan 

untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak 

atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

6. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat pemberitahuan untuk suatu masa 

pajak. 
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7. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan 

sebagai sarana untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke kas negara melalui Kantor pos dan atau Bank Umum Milik 

Negara atau Bank Umum Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang 

ditunjuk oleh pemerintah. 

8. Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau 

sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda. 

(Waluyo: 2003:22-50) 

 

J. Dasar Hukum PPh Pasal 21 

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah: 

1. Undang-undang No.7 tahun 1983 diubah Undang-undang No.7 tahun 1991 

diubah Undang-undang No.10 tahun 1994 dan telah diubah dengan 

Undang-undang No. 17 Tahun 2000. tentang Pajak Penghasilan. 

2. Petunjuk Pelaksanaan 

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-545/PJ/2000 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 

Pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang 

pribadi. 

2. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-556/PJ/2000 Tentang 

Norma Perhitungan Penghasilan Netto dengan menggunakan Norma 

Perhitungan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang harus di tempuh dalam 

kegiatan penelitian agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat 

memenuhi karya ilmiah (Sutrisno Hadi 1994: 3). Untuk memenuhi 

persyaratan-persyaratan penelitian yang berjudul : “Sistem Administrasi 

Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang “ 

diperlukan masalah-masalah sebagai berikut: 

 

A. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian, lokasi penelitian sangat penting untuk mengetahui letak 

yang sebenarnya. Lokasi yang  di teliti untuk mendapatkan hasil yang dapat di 

manfaatkan, dalam hal ini adalah PT. (Persero) Pertamina UPms IV Semarang 

Jl. Pemuda No.114 Semarang, dimana tempat perusahaan tersebut sangat 

strategis. Karena terletak di tengah-tengah kota, mudah di jangkau dengan 

kendaraan, dekat dengan kantor pemerintahan dan perhotelan. 

 

B. Objek Kajian 

Objek Kajian penelitian merupakan objek penelitian atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2000:99). Untuk 

memenuhi persyaratan-persyaratan penelitian “Sistem Administrasi 

PajakPenghasilan Pasal 21 di PT. (Persero) Pertamina UPms IV Semarang 

diperlukan masalah-masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan 

Pajak    Penghasilan Pasal 21. 

2. Bagaimana mekanisme pembayaran PPh pasal 21 di PT. (Persero)  

Pertamina UPms IV Semarang 

3. Dokumen-dokumen apa yang digunakan dalam sistem administrasi 

PPh pasal 21 PT. Perser Pertamina UPms IV Semarang.  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Data yang diperoleh: 

a. Data Primer 
 

Adalah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan 

diperoleh langsung dari pejabat yang mengurusi masalah PPh Pasal 

21 di PT. (Persero) Pertamina UPms IV Semarang. Berupa 

dokumen Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2004  

b. Data Sekunder  
 

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

dokumen-dokumen atau catatan-catatan, buku-buku yang ada 

kaitannya dengan penelitian. Disamping itu data-data dari literatur 

tentang perpajakan. Berupa lampiran SPT, SSP, Daftar bukti 

pemotongan PPh Pasal 21, bukti Kas. 

2. Cara memperoleh data menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

a. Wawancara / Interview 
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   Adalah metode mengumpulkan data untuk memperoleh 

informasi scara langsung dari sumbernya dengan mengajukan 

pertanyaan kepada pejabat bagian pajak melalui daftar pertanyaan 

yang disusun secara sistematis, yaitu Sistem Administrasi PPh 

Pasal 21  

b. Metode Observasi 

 Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada objek 

yang diteliti. Dalam mengamati objek penelitian, peneliti 

menggunakan dua macam teknik penelitian, yaitu: 

1. Visual (melihat langsung ke objek penelitian)  

Tentang Sistem Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 21 

2. Technical (teknik pelaksanaannya)  

Tentang mekanisme perhitungan, perhitungan, pelaporan, 

pembayaran. 

  

D. Analisis Data 

Untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan yang diharapkan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan, maka 

data yang telah terkumpul akan dianalis dengan analisis Deskriptif kuantitatif 

dikualitatifkan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Memeriksa dan meneliti data-data yang telah terkumpul untuk menjamin 

apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

b. Mengkategorikan data-data yang disesuaikan dengan kriteria serta hal-hal 

yang diperlukan dalam suatu pendataan.  
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c. Cara mengukur dan menghitungnya menggunakan analisis deskriptif 

kuantitatif dikualitatifkan. 

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif 

kuantitatif dikualitatifkan. Dari data yang diperoleh dengan mengukur atau 

menghitung secara langsung dalam bentuk angka-angka dan kemudian 

disajikan berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian.  Adapun 

prosesnya sebagai berikut: 

1. Cara menghitung PPh pasal 21 per bulan sebagai berikut : 

 PENGHASILAN 

Gaji sebulan      a 

Tunjangan PPh      b  

Tunjangan lainnya,uang lembur dsb   c 

 Honorarium dan imbalan lain sejenisnya  d  

Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja  e 

Jumlah (a+b+c+d+e)       A 

Tantiem, grafitasi, jasa produksi, dan THR    f 

 Jumlah penghasilan bruto (A+f)     B 

  

PENGURANG   

Biaya jabatan ( 5% x B )     g  

Iuran pensiun      h 

Iuran JHT      i 

Iuran THT      j 

Jumlah pengurangan ( g+h+I+j )     C  

Penghasilan Netto sebulan ( B+C )     D 

 

 Penghasilan Netto setahun (12 x  D)     k 
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Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ): 

Wajib pajak a 

Kawin   b 

Anak  c  

          E  

Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) ( k+  E )    F 

Pajak Penghasilan Terutang setahun  

 Lap PKP pasal 17 UU PPh x PKP (F) 

2. a. Pajak Penghasilan di PT. (Persero) Petamina Unit Pemasaran IV 

Semarang  

Tabel. 1 

Pajak penghasilan Pasal 21 

Bulan  Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 

Januari            * Rp 1.665.329.254 

Februari Rp    624.774.360 

Maret  Rp    613.708.813 

April Rp    489.687.695 

Mei                 * Rp 1.305.857.939 

Juni Rp    653.591.272 

Juli Rp    837.831.804 

Agustus Rp    607.116.900 

September Rp    915.217.516 

Oktober           * Rp 1.596.485.559 

November       * Rp 1.805.953.480 

Desember Rp    689.021.342 

Jumlah setahun Rp 6.451.626.601 

   Sumber : Pajak penghasilan pasal 21 di PT. Pertamina 
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* keterangan: uang lembur, Honorarium, ongkos-ongkos atas beban 

si penerima, insentif 

b. Cara mengukur Pajak penghasilan pasal 21 rata-rata setahun di PT. 

(Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang  

Tabel. 2 

Pajak penghasilan Pasal 21 

Bulan  Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 

Januari            * Rp 1.665.329.254 

Februari Rp    624.774.360 

Maret  Rp    613.708.813 

April Rp    489.687.695 

Mei                 * Rp 1.305.857.939 

Juni Rp    653.591.272 

Juli Rp    837.831.804 

Agustus Rp    607.116.900 

September Rp    915.217.516 

Oktober           * Rp 1.596.485.559 

November       * Rp 1.805.953.480 

Desember Rp    689.021.342 

Jumlah setahun Rp 6.451.626.601 

Sumber : Pajak penghasilan pasal 21 di PT. Pertamina 

* keterangan: uang lembur, Honorarium, ongkos-ongkos atas beban 

si penerima, insentif 

Sebagai standar untuk menentukan target penerimaan PPh rata-rata 

tiap bulan diatas sebagai berikut: 

PPh Pasal 21rata-rata sebulan = 
n

Tahun 1 21 Pasaln PenghasilaPajak  
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                         = 
12

6016.451.626. Rp  = Rp 537.635.550 

Atas dasar perolehan rata-rata 1 bulan dalam tahun 2004 diatas 

digunakan dasar untuk menentukan ukuran guna menilai laporan PPh 

pasal 21 tahun 2004 di PT. (Persero) Pertamina UPms IV Semarang 

sebagai berikut: 

Rp 700.000.000 -  Rp 1.000.000.000 keatas = sangat baik 

Rp 600.000.000 – Rp    699.999.990  = baik  

Rp 500.000.000 – Rp    599.999.990           = cukup baik 

Dibawah Rp 500.000.000   = kurang baik 

Tabel. 3 

Hasil PPh Pasal 21 Setahun Tahun 2004 
Bulan Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 Kriteria 

Januari             *  Rp 1.665.329.254   Sangat baik 

Februari Rp    624.774.360  Baik 

Maret  Rp    613.708.813  Baik  

April  Rp    489.687.695  Kurang baik 

Mei                  * Rp 1.305.857.939 Sangat baik 

Juni Rp    653.591.272   Baik  

Juli Rp    837.831.804  Sangat baik 

Agustus Rp    607.116.900   Baik  

September Rp    915.217.516  Sangat baik 

Oktober           * Rp 1.596.485.559  Sangat baik 

November       *  Rp 1.805.953.480  Sangat baik 

Desember Rp    689.021.342  Baik 

Jumlah setahun Rp 6.451.626.601  

  Sumber : Pajak penghasilan pasal 21 di PT. Pertamina 
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* keterangan: uang lembur, Honorarium, ongkos-ongkos atas beban si 

penerima, insentif  

Dari tabel laporan hasil penelitian diatas, Pada bulan Januari, Mei, 

Juli, September, Oktober, November, menunjukkan pajak yang sangat baik 

dari target yang direncanakan PPh rata-rata sebulan dan pada bulan 

Februari, Maret, Juni, Agustus, Desember turun menjadi baik, serta pada 

bulan April mengalami penurunan menjadi kurang baik. Sedangkan dari 

laporan hasil penelitian diatas sebagian besar pajak penghasilan pasal 21 

setahun sebagian besar pada kriteria sangat baik . 
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1. gaimana p 

2. embagian tugas karyawan koperasi ? 

3. Berapa karyawan koperasi ? 

4. Usaha apa saja yang dijalan kan koperasi ? 

5. Hambatan – hambatan apa yang di alami dalam usahanya ? 

6. Bagaimana kondisi penjualan tahun 2002 sampai 2004 ? 

7. Bagaimana perolehan laba selama tahu 2002 – 2004 ?  

8. Dari mana modal kopoerasi berasal ? 

9. Berapa besar pengaruhnya modal tersebut ?  

10. Bagaimana penggunaan modalnya ? 
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11. Bagaimana cara penyusunan laporan keuangan yang digunakan koperasi ? 

12. Apakah modal kerja digunakan secara efektif ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 l

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

A.1. Gambaran Umum Perusahaan 

A.2. Sejarah Perminyakan di Indonesia 

   perminyakan di Indonesia terbagi dalam tiga jaman yaitu masa penjajahan 

Hindia Belanda, masa pendudukan Jepang dan masa Indonesia merdeka. Dari 

ketiga jaman tersebut untuk penjelasanya adalah sebagai berikut: 

 

I. Jaman Penjajahan Hindia Belanda  

Sejarah perminyakan di Indonesia dimulai pada abad VIII dimana pada 

saat itu penduduk yang tinggal di sekitar Selat Sumatera telah 

menggunakan minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar untuk 

pertempuran laut. 

Pada tahun 1871 pengeboran minyak bumi pertama kali di Indonesia 

dilakukan oleh Jan Roerink dan Van Hoevel di Gunung Cermai, Cirebon 

tapi mereka tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Kemudian pada 

tahun 1833, Aj Zijlker, seorang pengusaha perkebunan berkebangsaan 

Belanda, melakukan pengeboran minyak bumi di Telaga Tiga, Pangkalan 

Brandan dan hasil pengeboran minyak bumi ini tidak mempunyai nilai 

ekonomis. Dalam usahanya menemukan lahan minyak di Indonesia 

akhirnya pada tanggal 15 Juni 1885 Zijlker menemukan ladang minyak 

yang mempunyai nilai produksi komersial yaitu pada Sumur Telaga Said 



Sumatera Utara, oleh karena itu tanggal 15 Juni di tetapkan sebagai hari 

industri perminyakan Indonesia. 

Pada tahun 1912 perusahaan Amerika “TANDARD” memasuki Hindia 

Belanda yang mempunyai daerah operasi (kekuasaan) didaerah lapangan 

Talang Akar, Pendopo, Sumatera Selatan. BPM sebagai grup minyak 

Belanda dan Inggris melakukan kerjasama dengan pemerintah Hindia 

Belanda dengan pembagian saham 50:50 dalam perusahaan NIAM 

(Nederlandsche Aarbolie Maatcappij) yang mengusahakan minyak di 

Jambi, Pulau Bunyu, Kalimantan Timur pada tahun 1930 perusahaan 

Standard California membuka cabang di Hindia Belanda dengan nama 

NPPM (Nederlandsche Pasific Petroleum Mij) dan setelah Standard 

California bekerja sama dengan Texas Company maka NPPM dilebur 

menjadi milik kedua perusahaan dengan nama CALTEX (California Texas 

Company) yang mendapat konsensi didaerah sepanjang pantai Sumatera 

Tengah. 

 

 2. Zaman Pendudukan Jepang  

Selama kurun waktu 1941-1945, kegiatan mencari minyak dan gas 

bumi oleh perusahaa-perusahaan tak terhenti, karena semua ladang minyak 

diambil alih oleh Jepang yang kemudian melanjutkan operasi dari sebagian 

besar ladang minyak tersebut. 

 

 

 



3. Zaman Indonesia Merdeka 

Zaman setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia 

mengambil alih perusahaan minyak dan gas bumi dengan membentuk tiga 

Badan pengelola yaitu: 

a. Perusahaan Tambang Minyak Nasional Republik Indonesia 

(PTMNRI), untuk wilayah Sumatera Utara di pangkalan Brandan  

b. Perusahaan Minyak Indonesia (PERMIRI) 

c. Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN), untuk wilayah Jawa 

Timur di Cepu 

Sejak berlakunya UU No. 44 Tahun 1960 di Indonesia terdapat tiga 

perusahaan besar, yaitu: 

a. PT Shell Indonesia yang beroprasi di sekitar Balikpapan dan Plaju 

b. PT Catex Pasific Indonesia (PT CPI) yang beroprasi di daerah Riau 

Daratan 

c. PT Stanvac Indonesia (PT SI) yang beroprasi di Sumatera Selatan dan 

Riau Daratan 

Secara lebih jelasnya Perusahaan Perminyakan Nasional di bagi 

menjadi tiga tahap sebagai berikut: 

 

1. PN PERMINA 

Tahun 1954 Lapngan Minyak Sumatera Utara, Langkat dan Langsa 

(Aceh) digabung dalam satu nama Tambang Minyak Sumatera Utara 

(TMSU), kemudian pada tahun 1956 pemerintah memutuskan TMSU 

yang merupakan gabungan dari Lapangan Minyak Sumatera Utara 



(ETMSU) yang dipimpin oleh kol. Dr. Ibnu Sutowo.Sejak 10 

Desember 1957 diubah lagi menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional 

(PERMINA), kemudian tahun 1961 dengan PP No. 198 Tahun 1961 

PT PERMINA diubah menjadi PN PERMINA. 

 

2. PN PERMINA 

Berawal dari daerah kerja NIAM pada tahun 1959, NIAM diubah 

menjadi PT PERTAMINDO (Pertambangan Minyak Indonesia), namun 

dengan PP No. 3 tahun 1961 PT PERMINDO diubah menjadi PN 

PERTAMIN (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia). 

 

3. PN PERMIGAN 

Pada tahun 1957 Lapangan minyak di Jateng dan Pulau Indonesia 

Timur yang merupakan daerah kerja PTMRI yang daerah kerjanya berada 

di Jawa dan Pulau Indonesia, kegiatan operasinya diserahkan dibawah 

pengawasan militer, dan dengan PP No. 199 tahun 1961 PTMRI diganti 

dengan nama PERMIGAN (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Nasional). Tetapi pada tahun 1966 PN PERMIGAN dibubarkan. Setelah 

tinggal dua perusahaan yaitu PN PERMINA dan PN PERTAMIN maka 

diadakan pembagian fasilitas yaitu pemasaran diserahkan pada PN 

PERTAMIN sedangkan fasilitas produksi pada PN PERMINA. 

 

 

 

 



4. PN PERTAMINA  

Dengan adanya dua perusahaan yang tersisa bergerak dalam bidang 

perminyakan yaitu PN PERTAMIN dan PN PERMINA maka berdasarkan 

PP No. 27 tahun 1968 dibentuk PN PERTAMINA dan kemudian 

disempurnakan kedudukanya sesuai PP No. 8 tahun 1981 dan diubah 

menjadi PERTAMINA (Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi 

Negara), tapi sekarang PERTAMINA telah berubah menjadi sebuah 

Perseoan Terbatas (PT) PERTAMINA sejak 17 September 2003. Untuk 

daerah Pemasaran Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi 

tanggungjawab Unit Pemasaran IV Semarang yang kantornya merupakan 

peninggalan Shell dan berlokasi di Jl. Pemuda No.114 Semarang. 

 

A.3. Manajemen di PT Pertamina (Persero) UPms IV Semarang  

Setiap perusahaan pasti mempunyai suatu sistem manajemen dimana 

didalam sistem manajemen itu tak lepas dari adanya struktur organisasi. 

Begitu pula di PT.Pertamina (Pertamina) UPms IV Semarng dipimpin oleh 

seorang General Manajer yang bertanggungjawab kepada Direktur Hilir. 

General Manajer ini dibantu oleh sembilan kepala eselon yang mempunyai 

tugas dan tanggung jawab masing - masing kesembilan eselon tersebut 

adalah Eselon Penjualn, Eselon Pengadaan, Eselon Teknik, Eselon Umum, 

Eselon LK-3, Eselon PKK, Eselon Keuangan, Eselon Sekuriti, dan Eselon 

PUKK. 

 
1. Struktur Organisasi 



Struktur Organisasi sangat penting bagi suatu perusahaan itu dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. Para pegawai yang menjabat dalam struktur 

organisasi di PT Pertamina (Persero) UPms IV Semarang pun diharapkan 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya. Berikut ini adalah struktur organisasi PT Pertamina (Persero) 

UPms IV Semarang secara umum dan struktur organisasi bagian 

Perbendaharaan secara khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Tugas dan Wewenang  

a. Kepala Keuangan  

Kepala Keuangan mempunyai tugas dan wewenang untuk 

melaksanakan dan menggunakan kebijaksanaan dan rencana kerja 

keuangan daerah / Unit / Cabang / Laporan, merencanakan, mengatur, 

memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas pembinaan 

aparatur keuangan Daerah / Unit / Cabang / Laporan yang efektif, 

efisien, dan ekonomis meliputi pengelolaan-pengelolaan Anggaran, 

Akuntansi, Dana serta perhitungan- perhitungan dan Analisa 

Keuangan. 

b. Kepala Perbendaharaan  

Kepala Perbendaharaan mempunyai tugas dan wewenang untuk 

membantu Manajer atau Kepala Keuangan dalam memimpin, 

merencanakan, membina mengatur, mengawasi dan bertanggung 

jawab atas seluruh kegiatan Keuangan Perbendaharaan yang meliputi 

Kas Bank, Verifikasi dan Pajak, teramsuk aparatur operasional dan 

pelaksanaan anggaran intern secara efisien dan efektif sesuai prinsip - 

prinsip perbendaharaan dan ketentuan yang berlaku. 

c. Seksi Pajak  

Tugas dan wewenang seksi Pajak adalah membantu bagian 

perbendaharaan dalam mengelola, mengatur, melaksanakan dan 

bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi Perbendaharaan 

Verifikasi Pajak. 



d. Seksi Verifikasi  

Tugas dan wewenang seksi verifikasi adalah melaksanakan 

kegiatan pemeriksaan kas atau Buku Kas Pembayaran (BKP) yang 

meliputi pembayaran kepada pihak ketiga, karyawan, pemerintah, dan 

dropping dana untuk operasional perusahaan, instalasi Pengapon dan 

DPPU A. Yani. 

e. Seksi Kas atau Bank 

Tugas dan wewenang seksi Kas/ Bank adalah melaksanakan 

pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran / pembayaran tunai, 

cek/giro, Transfer dana melalui bank serta pengawasan atas rekening 

Kas/ Bank dalam General Ledger 

 

B. Pembahasan 

  Dari hasil analisis PT.(Persero) Pertamina pajak penghasilan setahun 

sangat baik karena yang di targetkan rata - rata sebulan hanya pada bulan 

April saja yang tidak memenuhi target rarta-rata. PT.(Persero) Pertamina 

UPms IV Semarang sebagai pemotong pajak membayar pajak penghasilan 

(PPh) pasal 21 ke Kantor Pos dan Bank- bank yang ditunjuk oleh Direktur 

Jenderal Anggaran. Pembayaran untuk setiap bulan paling lambat tanggal 10 

bulan berikutnya. 

  

 

 

 



B.1. Cara pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

yang dilakukan oleh PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang : 

1. Pihak PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang melakukan 

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 setiap bulan paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pihak 

PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang melakukan pembayaran ke 

Kantor Pos dan Bank Persepsi. 

2. Pengisian SPT masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26 

paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir, PT.(Persero) 

Pertamina UPms IV Semarang menyerahkannya ke Kantor Pelayanan 

Pajak Semarang Tengah di sertai SSP lembar ketiga. 

3. Pada tanggal 31 maret tahun berikutnya atau selambat-lambatnya 3 

bulan setelah tahun pajak berakhir, PT.(Persero) Pertamina UPms IV 

Semarang, menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak 

Semarang Tengah. 

4. Kantor Pelayanan Pajak Semarang Tengah akan melakukan pemeriksaan 

terhadap segala kelengkapan dan kebenaran dalam pengisian SPT 

Tahunan yang diserahkan oleh PT.(Persero) Pertamian UPms IV 

Semarang. 

 

 

 



B.2. Dokumen- dokumen yang digunakan PT.(Persero) Pertamina UPms IV 

Semarang dalam melaporkan dan membayar Pajak Penghasilan Pasal 

21 adalah  sebagai berikut : 

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pasal 21 dan 26 ada 2 lembar: 

2. Lembar ke-1 untuk Kantor Pelayanan Pajak  

3. Lembar ke- 2 untuk Pemotong Pajak 

4. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) PPh Pasal 21 

SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari 6 formulir yaitu: 

a. Formulir 1721 ( merupakan SPT Induk) 

b. Formulir 1721-A  

Untuk daftar pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/ 

tunjamgan hari tua/ jaminan hari tua. 

c. Formulir 1721-A1 

Untuk pengahasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap dan 

penerima pensiun atau tunjangan hari tua/ tunjamgan hari tua/ jaminan hari 

tua. 

d. Formulir 1721-A2 

Untuk penghasilan dan perhitungan pegawai negeri sipil, anggota TNI/ 

POLRI, pejabat negara, dan pensiunannya. 

e. Formulir 1721-B 

Untuk daftar pegawai tetap/ penerima honorarium dan penghasilan 

lainnya/ penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 final/ 

pegawai dengan status wajib pajak luar negeri. 

f. Formulir 1721-C 



Untuk daftar penghasilan yang dibayarkan kepada pengurus, dewan 

komisaris, dewan pengawas, dan tenaga ahli. 

 

 

B.3. Surat Setoran Pajak (SSP) 

PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang menggunakan dokumen 

ini untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke 

kas negara melalui Kantor Pos Besar, Bank Mandiri. SSP ini terdiri dari 5 

lembar yaitu: 

a. Lembar pertama untuk pemungut pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yaitu 

PT.(Persero) Pertamina UPms IV Semarang. 

b. Lembar kedua untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor 

Perbendaharaan dan kas negara (KPKN). 

c. Lembar ketiga untuk diserahkan oleh pemungut pajak ke Kantor 

Pelayanan Pajak Semarang Tengah yang dilampirkan dalam surat 

Pemberitahuan. 

d. Lembar keempat untuk kantor penerimaan pembayaran dalam hal ini 

adalah Kantor pos Besar Semarang, Bank Mandiri. 

e. Lembar kelima untuk arsip pemungut pajak. 

 

B.4. Metode pembukuan  

 Metode pembukuan yang dipakai oleh pihak PT.(Persero) 

Pertamina UPms IV Semarang adalah metode Cash Basis, yaitu suatu 

metode pencatatan dimana penentuan suatu penghasilan dan biaya 

ditentukan pada saat dilakukan realisasi pembayaran dan penerimaan kas. 



Setiap hasil akan dianggap suatu penghasilan atau pendapatan apabila telah 

terealisasi penerimaan melalui kas. Demekian juga dengan biaya dianggap 

suatu biaya apabila telah terealisi pembayarannya. 

Untuk mencatat perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 

21 setiap bulan maka jurnalnya adalah sebagai berikut: 

 Biaya pajak  xx 

  Hutang PPh Pasal 21 xx 

 ( untuk mencatat beban pajak ) 

Sedangkan untuk mencatat penyetoran PPh Pasal 21 setiap bulan adalah: 

 Hutang PPh Pasal 21  xx 

  Bank/ kas   xx 

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mekanisme 

administrasi PPh Pasal 21 adalah: 

1. Memeriksa Dokumen Pendukung  

Kegiatan pemeriksaan dokumen pendukung diawali dengan 

pengecekan apakah betul dalam Perhitungan PPh pasal 21 dengan 

mengurangi bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran tabungan hari 

tua atau tunjangan hari tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian 

disetahunkan. 

2. Mencatat Pengenaan Pajak  

Proses pengenaan Pajak dilakukan setelah dokumen pendukung 

angkanya sudah benar.Yang dicatat dalam proses ini adalah Penghasilan, 

tunjangan, bonus, maupun iuran pensiun dan jumlah Penghasilan Kena 

Pajak (PKP). Pencatatan ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa dokumen 

pendukung sudah diterima dan sudah melalui proses pemeriksaaan oleh 



seksi pajak. Sehingga nantinya ada masalah baik dengan pihak Wajib 

Pajak dengan pemotong pajak maka paling tidak catatan itu dapat 

digunakan sebagai bukti. 

3. Membuat Perhitungan Pajak  

Perhitungan pajak yang dipungut pada setiap pekerjaan yang menjadi 

objek pajak ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

Perpajakan yang berlaku. Yaitu Undang-undang nomor 17 tahun 2000 

tentang pajak penghasilan. Proses ini diawali dari pembuatan bukti 

pemotongan yang dipotong penghasilan bruto dikurangi penghasilan netto 

dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

Selain membuat bukti pemotongan juga membuat SSP (Surat Setoran 

Pajak) atas dasar tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan transaksi yang 

terjadi yang nantinya juga disetorkan ke Kantor Pajak SSP terdiri dari 5 

lembar yaitu: 

a. Lembar arsip untuk Wajib Pajak  

b. Lembar untuk KPP melalui KPKPN 

c. Lembar untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak  

d. Lembar untuk bank/ kantor pos dan giro  

e. Lembar untuk arsip Wajib pungut / pihak lain 

4. Membuat Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

 Daftar ini dibuat sebagai pelengkap PPh Pasal 21 yaitu dengan cara 

memasukkan data hasil perhitungan PPh Pasal 21 kedalam bukti 

pemotongan, data yang dimasukkan adalah data Wajib Pajak, tanggal 

pemotongan, tunjangan-tunjangan. iuran pensiun. 

5. Mengarsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 



Proses pengarsipan dilakukan setelah data-data yang telah dihitung dan 

telah dimasukkan datanya ke daftar bukti pemotongan tadi dilaporkan ke 

kantor pajak, selain itu juga memperoleh pengesahan dari kantor pajak. 

Proses pengarsipan dilakukan sesuai dengan tanggal dan bulannya secara 

terurut. Tujuannya selain dilaporkan ke KPP, juga untuk arsip wajib pajak 

dan wajib pungut yaitu PT. (Persero) Pertamina Unit Pemasaran IV 

Semarang. 

Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dalam Tahun 2004 di PT.(Persero) 

Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang. 

Tabel. 4 

Pajak Penghasilan setahun Tahun 2004. 

Bulan Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 

Januari              *  Rp 1.305.857.939   

Februari Rp    624.774.360  

Maret  Rp    613.708.813  

April  Rp    489.687.695  

Mei                   * Rp 1.305.857.939 

Juni Rp    653.591.272  

Juli Rp    837.831.804  

Agustus Rp    607.116.900  

September Rp    915.217.516  

Oktober            * Rp 1.596.485.559  

November         *  Rp 1.805.953.480  

Desember Rp    689.021.342  

Jumlah setahun Rp 6.451.626.601 

Sumber : Pajak penghasilan pasal 21 di PT. Pertamina 



* keterangan: uang lembur, Honorarium, ongkos-ongkos atas beban si 

penerima, insentif  

Sebagai standar untuk menentukan target penerimaan PPh rata-rata 

tiap bulan, dari tabel. 4 diatas sebagai berikut: 

PPh Pasal 21rata-rata sebulan = 
n

Tahun 1 21 Pasaln PenghasilaPajak  

                         = 
12

6016.451.626. Rp  = Rp 537.635.550 

Atas dasar perolehan rata-rata 1 bulan dalam tahun 2004 tabel. 4 diatas 

digunakan dasar untuk menentukan ukuran guna menilai laporan PPh pasal 

21 tahun 2004 di PT. (Persero) Pertamina UPms IV Semarang sebagai 

berikut: 

Rp 700.000.000 -  Rp 1.000.000.000 keatas = sangat baik 

Rp 600.000.000 – Rp    699.999.990  = baik  

Rp 500.000.000 – Rp    599.999.990           = cukup baik 

Dibawah Rp 500.000.000   = kurang baik 

Laporan hasil dan kriteria PPh Pasal 21 Tahun 2004 PPh Pasal 21 di PT 

(Persero) Pertamina UPms IV Semarang. 

 

 

 

 

 

 



Tabel. 5 

Hasil PPh Pasal 21 Setahun Tahun 2004 
Bulan Jumlah Pajak Penghasilan pasal 21 Kriteria 

Januari             *  Rp 1.665.329.254   Sangat baik 

Februari Rp    624.774.360  Baik 

Maret  Rp    613.708.813  Baik  

April  Rp    489.687.695  Kurang baik 

Mei                  * Rp 1.305.857.939 Sangat baik 

Juni Rp    653.591.272   Baik  

Juli Rp    837.831.804  Sangat baik 

Agustus Rp    607.116.900   Baik  

September Rp    915.217.516  Sangat baik 

Oktober           * Rp 1.596.485.559  Sangat baik 

November       *  Rp 1.805.953.480  Sangat baik 

Desember Rp    689.021.342  Baik 

Jumlah setahun Rp 6.451.626.601 

  Sumber : Pajak penghasilan pasal 21 di PT. Pertamina 

* keterangan: uang lembur, Honorarium, ongkos-ongkos atas beban si 

penerima, insentif  

Dari tabel laporan hasil penelitian diatas, Pada bulan Januari, Mei, 

Juli, September, Oktober, November, menunjukkan pajak yang sangat baik 

dari target yang direncanakan PPh rata-rata sebulan dan pada bulan 

Februari, Maret, Juni, Agustus, Desember turun menjadi baik, serta pada 

bulan April mengalami penurunan menjadi kurang baik. Sedangkan dari 

laporan hasil penelitian diatas sebagian besar pajak penghasilan pasal 21 

setahun sebagian besar pada kriteria sangat baik . 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di muka, maka dapat di simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Dari laporan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak di PT. (Persero) 

Pertamina Unit Pemasaran IV Semarang sangat baik dari target rata-rata 

Pajak Penghasilan 1bulan, khususnya pada bulan Januari, Mei, Juli, 

Agustus, September, Oktober, November. 

2. Pada sistem administrasi PPh Pasal 21 pada PT. (Persero) Pertamina Upms 

IV Semarang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direktorat Jenderal 

Pajak dan dalam penerimaan pajak sangat baik.  

3. Proses administrasi PPh Pasal 21 PT.(Persero) Pertamina UPms IV 

Semarang adalah sebagai berikut: 

1. Memeriksa Dokumen Pendukung 

2. Mencatat Pengenaan Pajak 

3. Membuat Perhitungan Pajak 

4. Membuat Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

5. Mengarsip Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

4. Adanya kerjasama yang baik antara pimpinan dan bawahan di tinjau dari 

segi organisasi dan manajemen, struktur organisasi PT.(Persero) Pertamina 

UPms IV Semarang .  



B. Saran    

Berdasarkan dari hasil dari kesimpulan diatas, disarankan sebagai berikut: 

1. Perlu adanya peningkatan dan pemeriksaan yang intensif terhadap 

dokumen SPT Dan SSP dari Wajib Pajak. 

2. Perlu adanya ketelitian dalam melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gambar 1.  

Hasil PPh Pasal 21 Setahun 
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 Dari hasil analisi PT. Persero Pertamina pajak penghasilan setahun sangat 

baik karena yang di targetkan rata- rata sebulan hanya pada bulan April saja yang 

tidak memenuhi target rarta-rata. 



 



DAFTAR PUSTAKA 
 
 
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta. 
 
Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Dirjen Pajak 

No. KEP-170/PJ/2002. Jakarta. 
 
Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. 1995. Sistem Informasi 

Perpajakan. Jakarta. 
 
Hadi, Sutrisno. 2000. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 
 
James, A. Hall. 2001. Sistem Informasi Penelitian. Jakarta: Salemba Empat. 
 
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Tentang norma 

perhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi 
wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan 
menggunakan norma perhitungan. 

 
Keputusan  Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk 

pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan 
pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. 

 
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-536/PJ/2000 Tentang norma 

perhitungan penghasilan netto dan tata cara pembuatan catatan bagi 
wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netto dengan 
menggunakan norma perhitungan. 

 
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor. KEP-545/PJ/2000 Tentang petunjuk 

pelaksanaan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan 
pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 

 
Keputusan Menteri Nomor 447/KMK.03/2002 Tentang bagian penghasilan 

sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta 
pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh. 

 
Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 
 
Mulyadi. 2003. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: STIE YKPN. 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 149 tahun 2000 Tentang pemotongan PPh pasal 21 

atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan 
tunjangan hari tua atau jaminan hari tua (jo KMK Nomor 112/KMK. 
03/2001) 



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003 Tentang pajak penghasilan yang 
ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dari pekerjaan (jo 
KMK nomor 468/KMK.03/2003). 

 
Siagian, Sondang P. 1983. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. 

Jakarta: Gunung Agung. 
 
S. Prajudi Admo Sudirdjo. 1980. Administrasi dan Manajemen Umum. Ghalia 

Indonesia Jilid II 
 
Sriyadi. 1995. Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan Modern. Semarang: IKIP 

Semarang Press. 
 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19983 Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 

diubah Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang pajak penghasilan. 

 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1994 diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 
Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

 
Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba 

Empat. 


	BAB I, II, III.doc
	BAB IV - V.doc
	Daftar Pustaka.doc

