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ABSTRAK 

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi 

atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. 

Pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 25 merupakan dua jenis 

pajak penghasilan yang memiliki karakteristik yang berbeda dalam system 

pemungutannya.   Pajak penghasilan pasal 23 merupakan  pajak yang mengatur 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, 

sementara pajak penghasilan pasal 25 merupakan jenis pajak penghasilan yang 

memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk mengangsur pajak terhutangnya.  

Skripsi ini bertujuan  untuk (1) mengetahui berapa besar pajak penghasilan 

pasal 23 berpengaruh terhadap PPh terutang, (2) mengetahui berapa besar pajak 

penghasilan pasal 25 berpengaruh terhadap PPh  terutang  dan (3) mengetahui 

berapa besar pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 25 

mempengaruhi PPh terutang. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah data kuantitatif, data sekunder merupakan sumber data yang digunakan 

penulis. Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan dan bukti potong PPh 23 pada tahun 2018 dan 2019, metode 

pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan ( Observasi, dokumentasi, dan wawancara). 

Analisis data kuantitatif yang digunakan penulis adalah analisis perhitungan 

PPh 23, PPh 25, dan PPh terutang menggunakan formula atau rumus. Dan hasil 

penelitiannya sebagai berikut (1) pajak penghasilan pasal 23 sebesar Rp 

80.697.190,00 dan memiliki pengaruh  sebesar 55%  mengurangi pajak penghasilan 

terutang (2) pajak penghasilan pasal 25  sebesar Rp 60.907.335,00 dan memiliki 

pengaruh sebesar  41% dalam mengurangi PPh terutang, (3) PPh terutang sebesar 

Rp 145.872.828,00 dan PPh pasal 23 dan 25 sebesar Rp 141.604.545,00 atau 

memiliki pengaruh sebesar  96% mengurangi PPH Terutang. 

Kata Kunci:  Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan 25 dan Pajak 

Penghasilan Terutang. 
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ABSTRACT 

Income tax is a tax imposed on individuals or entities on income received 

or earned in one tax year. Income tax article 23 and income tax article 25 are two 

types of income tax that have different characteristics in their collection system. 

Article 23 income tax is a tax that regulates withholding taxes on income received 

or earned by domestic taxpayers and permanent establishments originating from 

capital, service delivery, or the implementation of activities other than those 

already withheld with income tax article 21, while income tax article 25 is a type 

of income tax that provides relief for taxpayers to pay off the tax payable. 

This thesis aims to (1) find out how much income tax article 23 affects 

income tax payable, (2) find out how much income tax article 25 affects income tax 

payable and (3) to know how much income tax article 23 and income tax article 25 

affect PPh payable. The type of data used in writing this thesis is quantitative data, 

secondary data is the source of data used by the author. The sample used by the 

author in this study is the financial statements and withholding evidence of PPh 23 

in 2018 and 2019, the data collection methods carried out by the author are library 

research and field research (observation, documentation, and interviews). 

Quantitative data analysis used by the author is the analysis of the 

calculation of PPh 23, PPh 25, and PPh payable using a formula or formula. And 

the results of the research are as follows (1) income tax article 23 is Idr 

80,697,190.00 and has an effect of 55% reducing income tax payable (2) income 

tax article 25 is Idr 60,907,335.00 and has an effect of  41% in reducing income tax 

payable, (3) income tax payable amounting to Idr145,872,828.00 and income tax 

articles 23 and 25 amounting to Idr 141,604,545.00 or having an effect of 96% 

reducing income tax payable. 

Keywords: Income Tax Article 23, Income Tax 25 and Income Tax Payable. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan 

tidak mendapatkan imbalan serta secara langsung. Pajak mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan 

pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk 

membiayai semua pengeluaran pembangunan. Dalam perpajakan, Indonesia 

menganut perpajakan self assessment system dimana wajib pajak diberikan 

kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.  

Selain self assessment system terdapat system pemungutan pajak dengan with 

holding system dimana system pemungutan pajak ini memberikan otoritas kepada 

pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga 

yang dimaksud, bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang 

bersangkutan.  Contoh sistem pemungutan pajak dengan sistem yang satu ini, yakni 

pemotongan penghasilan karyawan oleh bendahara instansi terkait dan pemotongan 

pajak atas pembelian barang atau jasa yang diberikan perusahaan kepada 
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pelanggan. Dengan begitu wajib pajak yang dipotong pajaknya tidak perlu ke 

kantor pelayanan pajak untuk melakukan pembayaran atas potongan pajak tersebut. 

Salah satu pajak yang menggunakan with holding system adalah pajak 

penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang mengatur 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap , atau perwakilan perusahaan luar negeri lainya dan 

wajib pajak orang pribadi tertentu  yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. 

Untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya terdapat 

jenis pajak penghasilan yang memberikan keringanan bagi wajib pajak untuk 

mengangsur pajak terhutangnya. Dengan mengangsur pajak yang terhutang maka 

akan memberikan keringan kepada perusahaan, pajak penghasilan tersebut adalah 

PPh 25. PPh 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang 

memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat 

memenuhi kewajibannya. Namun ketentuan dalam pajak penghasilan pasal 25 

adalah wajib pajak yang memiliki usaha atau bisnis harus membayar pajak 

penghasilan setiap bulannya. Batas waktu PPh pasal 25 adalah paling lambat 

tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. 

Pajak penghasilan 23 dan 25 merupakan pajak yang dapat mengurangi pajak 

penghasilan terhutang karena PPh 23 dan 25 merupakan pajak  yang dapat dipotong 
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dan di pungut, sehingga berdasarkan pemaparan pajak penghasilan pasal 23 dan 25 

diatas menarik perhatian penulis untuk melakukan analisis perhitungan pajak 

penghasilan pasal 23 dan 25 terhadap  sebuah perusahaan yang sudah berstatus PKP 

(pengusaha kena pajak) yang memiliki kewajiban untuk memotong, mengitung, dan 

menyetorkan PPh terutangnya. 

PT. Kelola Jasa Artha (KEJAR) merupakan  perusahaan swasta nasional yang 

bergerak dalam jasa cash management dan money distribution service kepada bank 

maupun organisasi umum yang membutuhkan jasa pengelolaan uang tunai (ritel). 

Service yang didukung oleh tenaga – tenaga manajement yang profesional serta 

ditopang oleh yayasan dari bank pemerintah dan bank Swasta. Kegiatan utama 

terbagi kedalam proses dari produk jasa yang ditawarkan, yaitu pengantaran dan 

penjemputan uang tunai, sortasi uang, penyimpanan uang, pengisian ATM dan 

pelayanan pelanggan. Dalam pelaksanaan kegiatannya, PT Kelola Jasa Artha 

didukung oleh Bank Indonesia, penyedia jasa pengawalan (TNI/Polri), penyedia 

jasa tenaga kerja, gedung, mesin & alat kerja, serta kendaraan operasional. 

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak maka, PT. Kelola Jasa Artha 

berkewajiban untuk melakukan  pemotongan, perhitungan dan pelaporan pajak 

penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan 

yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Pajak penghasilan Pasal 23 

serta Pasal 25.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perbedaan karakteristik antara 

pph 23 yang sifatnya memotong ataupun di potong  dan pajak penghasilan pasal 25 

sebagai angsuran pajak menarik perhatian penulis untuk mengetahui apakah  PPh 
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23 dan  PPh 25 berpengaruh terhadap besarnya  PPh terhutang maka penulis 

mengambil judul Analisa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan 

Pasal 25 Terhadap PPh Terhutang Pada PT Kelola Jasa Artha  

 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dengan pertimbangan kepentingan 

penelitian, keterbatasan kemampuan peneliti dan waktu penelitian serta untuk 

menghindari kesalahan persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang 

diteliti tidak menyimpang dari topik, maka peneliti memberikan batasan penelitian 

hanya pada  analisis perhitungan pajak pph 23 dan pajak penghasilan pasal 25 pada 

periode 2018 dan 2019 

 

1.3   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut:  

a. Seberapa besar pajak penghasilan pasal 23 berpengaruh terhadap PPh 

terhutang pada  PT. Kelola Jasa Artha 

b. Seberapa besar pajak penghasilan pasal 25  berpengaruh terhadap PPh  

terhutang PT. Kelola Jasa Artha 

c. Berapa besar pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 25 

mempengaruhi PPh terutang? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui berapa besar pajak penghasilan pasal 23 berpengaruh 

terhadap PPh terutang   pada PT. Kelola Jasa Artha. 

b. Untuk mengetahui berapa besar Pajak penghasilan pasal 25 berpengaruh 

terhadap PPh terutang pada PT. Kelola Jasa Artha. 

c. Untuk mengetahui berapa besar pajak penghasilan pasal 23 dan pajak 

penghasilan pasal 25 mempengaruhi PPh terutang pada PT. Kelola Jasa 

Artha. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini maka besar harapan penulis skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi berbagai pihak. 

a. Penulis  

Sebagai sarana dalam memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang 

perpajakan khususnya pada pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan 

pasal 25 dan pajak terhutang. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

perbandingan ilmu pengetahuan tentang perpajakan yang didapatkan 

penulis di perkuliahan dan penerapan perpajakan yang didapatkan penulis 

di masyarakat (perusahaan). 
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b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi   PT. Kelola Jasa Artha 

sebagai informasi tambahan dan bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan dalam upaya membayar pajak dengan baik dan benar kepada 

negara dengan dasar kesadaran dan ketaatan demi kesejahteraan 

masyarakat.  

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membaca, sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

pembaca   tentang perpajakan khususnya dalam memahami pajak 

penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan 25. 

Dan sangat besar harapan penulis penelitian ini bermanfaat buat mereka 

yang ingin melakukan penelitian dengan topik dan judul sama dengan 

penelitian ini 

  

1.5  Sistematika Penulisan 

Agar mempermudah pembahasan masing-masing bab terdiri atas sub bab. 

Secara garis besar, sistematika skripsi ini disusun dalam suatu urutan-urutan 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan secara ringkas tentang latar belakang dan 

pertimbangan pemilihan judul, batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan variable penelitian 

yang akan menjadi dasar penulis untuk membahas permasalahan yang 

akan di teliti. Dalam landasan teori membahas pengertian perpajakan, 

fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, jenis 

jenis pajak, tatacara pemungutan pajak, system pemungutan pajak,  

pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 25, penelitian 

terdahulu, kerangka berpikir teoritis dan hipotesis teoritis serta hipotesi 

penelitian.  

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pemaparan variabel-variabel 

penelitian, defenisi operasional, instrumen penelitian, waktu dan tempat 

penelitian, populasi dan sampel,  jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini  membahas tentang gambaran umum dari perusahaan dan 

pembahasan analisis pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan 

pasal 25 terhadap pajak terhutang.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari uraian-uraian dalam bab-bab 

yang sudah dibahas terdahulu dan juga saran-saran yang kiranya 

bermanfaat bagi    perusahaan.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Perpajakan  

2.1.1 Pengertian Pajak   

Pajak merupakan sumber utama untuk pembangunan karena hampir 

sebagian besar sumber penerimaan dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja 

Negara) berasal dari pajak. Dan pajak sudah menjadi penggerak roda pembangunan 

yang sangat dominan. Menurut (TaxSys Center, 2017) Undang-Undang No. 16 

tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Terdapat beberapa definisi tentang “pajak” lainnya yang dikemukakan oleh 

para ahli diantaranya sebagai berikut:  
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a. Prof Dr. Rochmat Soemitro SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 :1) pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran 

umum. 

b. P.J.A Andriani dalam bukunya Waluyo (2009:2) pajak adalah iuran masyarakat 

kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya 

menurut peraturan peraturan umum (undang- undang) dengan tidak mendapat 

prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah 

untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara 

untuk menyelenggarakan pemerintah.” 

Dari 2 (dua) pengertian pajak yang disebutkan diatas, dapat ditarik 

kesimpulan, terdapat 3 unsur pengertian pajak yaitu: 

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang.  

2. Sifatnya dapat dipaksakan. 

3. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat           

maupun pemerintah daerah. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak 

(IAIKAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya 

pembangunan suatu negara. Pajak memiliki fungsi  antara lain sebagai berikut: 
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a. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  merupakan fungsi pajak sebagai sumber 

dana yang diperuntukkkan bagi pembiayaan pegeluaran-pengeluaran 

pemerintah. Dalam APBN pajak  merupakan sumber penerimaan dalam 

negeri. 

b. Fungsi Mengatur (Regulatoir) artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. 

Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan barang-barang mewah lainnya. 

c. Fungsi Redistribusi artinya  pajak dalam fungsi redistribusi ini lebih 

ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini 

terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif 

pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.Fungsi 

Demokrasi merupakan fungsi pajak sebagai suatu sistem gotong royong. 

Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

membayar pajak.  

 

2.1.3 Jenis-Jenis pajak  

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut 

sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.  

1. Menurut Golongan Pajak dibagi menjadi 2 yaitu: Pajak langsung dan pajak 

tidak langsung   

a. Pajak Langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan 
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kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak 

yang bersangkutan, misalnya pajak penghasilan (PPh). 

b. Pajak Tidak Langsung merupakan Pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak 

tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan 

yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang 

atau jasa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

2. Menurut Sifat Pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu : pajak subjektif dan 

pajak objektif  

a. Pajak Subjektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa 

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun 

tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

3. Menurut Lembaga Pemunguttanya pajak dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

pajak negara dan pajak daerah. 
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a. Pajak Negara (Pajak Pusat)  adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya, misalnya PPh, PPN, PPnBM, PBB  bea materai  dan cukai. 

b. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik 

daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten 

/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – 

masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, 

pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak. 

Menurut Resmi ( 2014:11) Dalam memungut pajak dikenal 3 sistem 

pemungutan pajak yaitu: 

a. Offocial Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang 

memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah 

pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan 

menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur 

perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan 

pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada 

aparatur perpajakan). 

b. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang 

setiap tahunnya sesui dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang 



   13 

 

 

berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif sera kegiatan menghitung dan memungut 

pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib Pajak dianggap mampu 

menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang 

sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta meyadari akan arti 

pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan 

untuk :menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan, dan 

mempertanggungkan sendiri pajak yang terutang Dengan demikian, berhasil 

atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib 

Pajak sendiri. 

c. With Holding System merupakan Sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya 

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang 

perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai 

peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan 

lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan 

mempertanggungjawabkan memlalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil 

atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak 

ketiga yang ditunjuk. 
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2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2018) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. Syarat Keadilan merupakan syarat sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai 

keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. 

b.  Syarat Yuridis merupakan syarat pemungutan pajak harus berdasarkan undang-

undang yang berlaku. Salah satu undang undang yang mengatur pemungutan 

pajak adlah undang undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum 

perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang 

pemerintah memberikan   jaminan hokum bagi terlaksananya aktifitas 

pemungutan pajak. 

c. Syarat Ekonomis merupakan syarat pemungutan pajak tidak boleh mengganggu 

kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak 

menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat 

d. Syarat Finansial merupakan syarat pemungutan pajak harus dilakukan dengan 

efisien dan efektif serta sesuai fungsi budgeteir, biaya pemungutan pajak harus 

lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana merupakan syarat pemungutan 

pajak harus sederhana dan mudah dimengerti karena sistem pemungutan yang 

sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya.  
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2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menuru (Mardiasmo, 2018) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional, pemungutan pajak 

merupakan salah satu wujud dari pengabdian dan peran dalam wajib pajak. Ada 

beberapa jenis tata cara pemungutan pajak yaitu: Stelsel Pajak adalah sistem 

pemungutan pajak, bisa di depan, tengah atau di belakang. Pada umumnya sistem 

pemungutan pajak ada 3 stelsel yaitu: 

a.    Stelsel Nyata (Riel Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah 

penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak 

yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru 

dapat dikenakan pada akhir priode. 

b.    Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

c. Stelsel Campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel ang-gapan. 

Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang 
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sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak 

menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih 

kecil kelebihannya dapat diminta kembali. 

Tata cara pemungutan pajak lainnya dikenal dengan asas pemungutan pajak. 

Secara umum ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain: 

a. Asas Domisili (kependudukan)  

Asas ini menjelaskan tentang pemungutan pajak diberlakukan kepada setiap 

wajib pajak sesuai domisili mereka berada. Domisili diartikan sebagai tempat 

tinggal dari wajib pajak tersebut. Asas domisili ini diartikan bahwa pemungutan 

pajak diberlakukan kepada setiap warga negara yang berdomisili di negara 

tersebut. Tidak peduli dari mana pendapatan yang dia dapatkan baik dari luar 

maupun dalam negeri selama dia masih berdomisili di negara trersebut maka 

dia wajib untuk membayar pajak kepada negara. Hal ini diberlakukan kepada 

perorangan maupun suatu lembaga. Misalkan ada suatu lembaga milik asing 

atau badan usaha yang menetap di Indonesia, maka mereka wajib menyetorkan 

pajak kepada pemerintah Indonesia. 

b. Asas sumber  

Maksud dari asas ini adalah perlakuan pemungutan pajak disesuaikan dengan 

sumber dimana dia mendapatkan pendapatan. Jadi tidak peduli dimana atau 

darimana wajib pajak tersebut, selama ia mendapatkan pendapatan atau sumber 

pendapatannya dari negara itu maka ia wajib membayarkan pajak ke negara 

tersebut. Contohnya: ada seorang asing atau tidak berasal dari Indonesia, tapi ia 
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bekerja di Indonesia dan mendapat gajian dari pemerintah Indonesia, maka 

orang tersebut wajib membayar pajak ke negara Indonesia.  

c. Asas kebangsaan (nasionalitas) 

Asas kebangsaan diartikan sebagai kewajiban seorang warga negara untuk tetap 

menytorkan kewajiban pajaknya kepada negara meskipun saat itu dia tidak 

berada di negaranya, bisa saat dia bekerja ke luar, bisnis di luar dan sebagainya. 

Selama dia masih menjadi warga negara tersebut secara resmi maka tetap 

dipungut pajak. Contohnya ada seorang pekerja asal Indonesia yang bekerja di 

Malaysia selama 6 bulan. Dalam rentang itulah orang ini mendapatkan income 

maka wajib membayar pajak ke negara ia berasal. 

 

2.1.7 Tarif Pajak 

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada 4 macam tarif pajak, sebagai berikut: 

a. Tarif Sebanding/Proporsional 

Merupakan tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah 

yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan barang 

kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai 

sebesar 10%. 

b. Tarif Tetap 

Yaitu tarif berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang 

dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya 
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tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun 

adalah Rp 3.000,00. 

c. Tarif Progresif  

Merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 Undang-Undang pajak 

penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. 

d. Tarif Degresif 

Merupakan Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

 

2.2 Pajak  Penghasilan  

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan  

Pajak penghasilan adalah suatu pemungutan resmi yang ditunjukan kepada 

masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara. Salah satu 

subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan ussaha milik daerah dengan 

nama dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 

koperasi,yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun dan bentuk 

badan lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan dikenakan terhadap 

salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam satu tahu pajak ( Supramono, 2014:3). 
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2.2.2 Subjek Pajak penghasilan 

Menurut undang- undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi 2 yaitu :  subjek pajak dalam negeri dan 

subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi 4 yaitu:  

a. Subjek pajak Orang pribadi  

Merupakan orang pribadi yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia baik 

itu warga negara Indonesia /warga negara asing tetapi memiliki penghasilan 

dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. 

b. Subjek pajak penghasilan Badan  

Subjek pajak penghasilan badan adalah semua badan yang berdiri dan 

berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil 

dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD. 

c. Subjek pajak penghasilan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan   

Subjek pajak penghasilan warisan yang belum terbagi adalah harta warisan 

dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum 

mereka membagi-baginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat 

timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat 

warisan tersebut selesai dibagi. 

d. Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Subjek pajak badan usaha tetap adalah bentuk usaha pribadi dari orang yang 

tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA atau WNI belum lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia, dan badan 

yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk 
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menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT dapat 

berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor 

perwakilan, gedung, pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain. 

 

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan. 

Berdasarkan undang-undang No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan 

objek pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 

diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan 

konsumsi atau menambah kekayaan. Berikut ini contoh objek pajak penghasilan:  

a. Gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, 

dan imbalan lainnya atas pekerjaan atau jasa. 

b.  Hadiah yang berasal dari undian atau pekerjaan dan penghargaan. 

c. Laba usaha, keuntungan yang berasal dari penjualan atau pengalihan harta, 

keuntungan atas pembebasan utang, dan keuntungan selisih kurs mata uang. 

d. Bunga premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian utang, 

dividen, dan premi asuransi. 

e. Royalti, sewa dan penghasilan yang berhubungan dengan kegiatan penggunaan 

harta, serta penghasilan yang berasal dari usaha berbasis syariah. 

f. Tambahan kekayaan neto dari penghasilan yang belum terkena pajak, dan 

sebagainya. 

Perubahan yang dimuat dalam UU No 36 Tahun 2008 adalah dihapusnya 

poin pada huruf j ayat (3). Poin ini membahas tentang bagian yang tidak termasuk 
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objek pajak. Awalnya, bagian ini berbunyi, “Penghasilan yayasan dari modal 

sepanjang penghasilan itu semata-mata digunakan untuk kepentingan umum.” 

 

 

2.3 Pajak  Penghasilan Pasal 23  

2.3.1 Pengertian Pajak penghasilan pasal 23 

Pengertian pajak penghasilan PPh pasal 23 menurut Mardiasmo dalam 

(Setianingrum, 2019) pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah pajak yang mengatur 

pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 

negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, 

yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo 

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara 

kegiatan, bentuk usaha tetap , atau perwakilan perusahaan luar negeri lainya. 

Menurut Waluyo (2013:283) dalam (Rosa & Shalahudin, 2015)Pajak 

Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan 

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang 

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh 

badan pemerintah atau subjek Pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, 

bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

Dalam (Kondoy, Violencia C.I., Grace B. Nangoi, 2016) pajak Penghasilan 

Pasal 23 merupakan PPh yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau 
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diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong 

PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek 

pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap atau perwakilan 

perusahaan luar negeri lainnya. 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 dalam Hendra 

(2014) Tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) 

Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 

Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 yaitu tarif 15% dan tarif 2% 

dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa 

manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain. Imbalan sehubungan 

dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang 

telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah 

sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto. Subjek pajak atau penerima penghasilan 

yang dipotong PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha 

tetap. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 23 menjelaskan PPh 23 adalah  adalah pajak yang dipotong oleh 

pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, 

royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait 

dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. 

 



   23 

 

 

2.3.2 Objek  dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23  

Berdasarkan tarif pajak, objek pajak penghasilan pasal 23 dibedakan 

menjadi dua, yaitu: Obek pajak yang dikenakan tariff 15% dan 2%. 

1. Objek pajak yang dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Objek pajak yang 

dikenakan tarif tersebut terdiri dari: 

a. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

c. Royalti 

d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong 

pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 

2. Objek pajak yang dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto, tidak termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), objek pajak yang dikenakan tarif ini terdiri dari: 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah 

dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa menajemen, jasa konstruksi, 

jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong pajak pajak 

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Jasa tersebut antara lain 

: jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan 

keuangan, jasa perancang, jasa pengeboran di bidang penambangan minyak 
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dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT), jasa 

penunjang di bidang penambangan gas, jasa penambangan dan jasa 

penunjang di bidang penambangan selain migas, jasa penunjang di bidang 

penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan, jasa pengolahan 

limbah, jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services),  jasa perantara 

dan/atau keagenan,  jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, 

kecuali yang dilakukan oleh bursa efek, KSEI dan KPEI, jasa 

custodian/penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI, jasa 

pengisian suara, jasa mixing film, jasa sehubungan dengan software 

computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan, jasa 

sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan 

dan perbaikan, jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, 

air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, jasa 

perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan. Listrik. Telepon. Air. 

Gas. AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain 

yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi,  jasa penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggara kegiatan 

atau event organizer, jasa pengepakan, jasa penyediaan tempat dan/atau 

waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media untuk 
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penyampaian informasi, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan atau 

cleaning service, jasa Catering atau tata boga. 

Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak 

memiki nomor pokok wajib pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih 

tinggi seratus persen daripada tarif normal. 

 

2.3.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 

Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan 

yang dikenai PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 23 oleh 

pemberi penghasilan. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari: 

a. Badan pemerintah 

b. Subjek pajak badan dalam negeri 

c. Penyelenggara dalam negeri 

d. Bentuk Usaha Tetap 

e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainya 

Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh 

Kepala Kantor pelayanan pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 

seperti: akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan 

pekerjaan bebas, serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menjalankan 

pembukuan atas pembayaran sewa. 
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2.3.4 Pengecualian Objek Pajak penghasilan Pasal 23 

Menurut (Resmi, 2014:329) (Rosa & Shalahudin, 2015) beberapa jenis 

penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 

23 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, yaitu: 

a. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. 

b. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak opsi. 

c. Deviden atau bagian laba yang diterima atau di peroleh perseroan terbatas 

sebagaiwajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau 

badan  usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada usaha yang 

didirikan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: Deviden berasal 

dari cadangan laba yang ditahan dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik 

negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan 

saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah 

modal yang disetor. 

d. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer 

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan perkumpulan, 

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif. 

e. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 

f. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan 

yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan. Badan usaha 

yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat ijin 
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Menteri Keuangan, BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan 

kepada usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk 

perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. penghasilan yang 

dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman, 

pembiayaan termasuk pembiayaan syariah. 

 

 

2.3.5 Pemotongan, Penyerahan, Dan Pelaporaan PPh 23 

a. Pemotong memotong PPh pasal 23 pada saat pembayaran atau saat terutang 

mana yang lebih dahulu. 

b. Pemotong memberikan bukti potong PPh pasal 23 kepada pihak yang 

dipotong. Bagi pihak yang dipotong PPh pasal 23 merupakan buku 

pengkreditan pajak, kecuali PPh pasal 23 tersebut bersifat final. 

c. Pemotong penyetor PPh pasal 23 secara kolektif perbulan pemotongan dan 

disetorkan paling lambat tgl 10 bulan berikutnya dengan menggunakan surat 

setoran pajak atas nama pemotong PPh pasal 23 

d. Pemotong melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23 paling 

lambat tgl 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT masa PPh Pasal 

23 

e. Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh pasal 23 

dilakukan dengan cara desentraliasi yaitu ditempatkan terjadinya 

pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek 

pemotongan PPh pasal 23, dengan tujuan untuk memudahkan pengawasan 
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terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut, sesuai dengan 

prinsip yang diatas maka : 

f. Atas transaksi – transaksi yang merupakan objek merupakan PPh pasal 23 

yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh pasal 23 

dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. 

g. Atas transaksi – transaksi yang merupakan objek pemotong PPh pasal 23 

yang pembayarannya dilakukan kantor cabang, misalnya pembayaran sewa 

kantor cabang yang bersangkutan. 

 

2.3.6 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Menurut Lubis, Rahmat Hidayat (2018;348) Dasar Pengenan Pajak dalam 

PPh Pasal 23 adalah Jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah 

jumlah deviden, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa 

lain tidak dikurang beban atau tidak dikalikan dengan persentase tertentu. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/KMK.03/2015 jumlah bruto 

untuk imbalan jasa tidak termasuk termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

(Setianingrum, 2019). 

Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, 

disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan 

pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, 

atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri 

atau bentuk usaha tetap. 
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2.4 Pajak Penghasilan Pasal 25  

2.4.1 Pengertian  Pajak Penghasilan Pasal 25 

PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan secara angsuran yang 

memang tujuannya untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat 

memenuhi kewajibannya. Namun ketentuan dalam pajak penghasilan pasal 25 

adalah wajib pajak yang memiliki usaha atau bisnis harus membayar pajak 

penghasilan setiap bulannya. Batas waktu PPh pasal 25 adalah paling lambat 

tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. 

Namun apabila wajib pajak terlambat dalam melakukan penyetoran pajak 

penghasilan pasal 25 maka wajib pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% per bulan 

dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Besarnya angsuran PPh Pasal 

25 secara umum adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pajak, kemudian 

dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Dalam hal wajib 

pajak orang pribadi, penghasilan neto terlebih dahulu dikurangkan dengan 

penghasilan tidak kena pajak sebelum dikalikan dengan tarif pajak.  Penghasilan 

Neto sebagaimana  dimaksud dapat dikategorikan sebagai berikut: 

a. Dalam hal wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan 

dan dari pembukuannya dapat dihitung besarnya penghasilan neto setiap 

bulan, penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya. 

b. Dalam hal wajib pajak orang pribadi hanya menyelenggarakan pencatatan 

dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atau 

menyelenggarakan pembukuan tetapi dari pembukuannya tidak dapat 
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dihitung besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan neto fiskal 

dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran 

atau penerimaan bruto. 

c. Dalam hal wajib pajak badan, penghasilan neto fiskal dihitung dari hasil 

perhitungan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan. 

 

2.4.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25  

Ada tiga klasifikasi tarif PPh 25 yang berlaku bagi badan usaha berdasarkan 

tingkat peredaran brutonya, yakni sebagai berikut: 

a. Jika penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 Miliar, maka tarif pajaknya adalah 1% 

dikalikan penghasilan kotor (peredaran bruto). 

b. Jika penghasilan lebih dari Rp4,8 Miliar sampai dengan Rp50 Miliar, maka 

perhitungannya adalah 0,25 – (0.6 Miliar/penghasilan kotor) x PKP 

c. Jika lebih dari Rp50 Miliar, maka perhitungannya 25% x PKP 

 

2.4.3 Cara Menghitung PPh Pasal 25 

Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan 

dihitung berdasarkan pajak penghasilan terutang sesuai dengan SPT tahunan 

sebelumnya dikurangi dengan kredit pajak (PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan 

pasal 24) dibagi dengan 12 (atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak). 

Adapun yang dimaksud kredit pajak (pajak penghasilan yang dipotong) 

dalam pasal-pasal di atas. Berikut cara menghitung PPh pasal 25: 
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a. PPh Pasal 21: Bagi yang memiliki NPWP, pembayaran kredit pajak sesuai 

dengan tarif (Pasal 17 Ayat 1) dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki 

NPWP. 

b. PPh Pasal 22: Pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. 

c. PPh Pasal 23: Potongan sebesar 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan 

hadiah. Potongan 2% berdasarkan sewa, imbalan jasa, serta penghasilan lain. 

d. PPh Pasal 24: Pajak penghasilan yang dibayarkan di luar negeri dan boleh 

dikreditkan sesuai ketentuan dalam pasal 24. 

 

2.5    Pajak  Penghasilan Terhutang  

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan Terhutang  

Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap 

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik 

yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang dapat 

dipakai untuk menambah konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak 

yang bersangkutan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi atau badan 

atas penghasilan seperti yang dimaksud dalam UU KUP. 

Pajak Penghasilan terhutang adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib 

pajak atas penghasilan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam KUP   dalam 

tahun pajak (Undang-Undang KUP Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang (UU) Nomor 

28 Tahun 2007). UU Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak terutang 
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merupakan pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun 

pajak atau bagian tahun pajak. 

 

2.5.2 Tarif Pajak  Penghasilan Terutang  

Untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau pajak penghasilan yang 

akan dibayarkan wajib pajak dapat mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif 

pajak yang berlaku. 

a. PPh Pasal 17 ayat 1 huruf b 

Berdasarkan psal 17 ayat (1) bagian b UU no 36 tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% tarif ini 

berlaku mulai 2010 

b. PPh Pasal 17 ayat 2b 

Pengurangan tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif normal yang diterapkan 

kepada wajib pajak badan dalam negeri (WPDN) berbentuk perseroan terbuka.  

c. PPh Final 0,5% 

Pemerintah telah mengatur tarif PPh yang dibedakan berdasarkan skala bisnis 

suatu badan. Seperti halnya wajib pajak badan (peredaran bruto di bawah Rp 

4,8 miliar serta belum wajib melakukan pembukuan) diberi fasilitas untuk 

memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5%. 
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d. PPh Pasal 31 E ayat (1) 

1. Peredaran Bruto sampai dengan 50 miliar rupiah 

Wajib pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp 

50 miliar akan mendapatkan pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang 

berlaku pada Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Tarif ini dikenakan atas 

penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp 4,8 miliar. 

Jadi, penghitungan PPh Badan yang terutang dengan peredaran bruto 

kurang dari Rp 50 miliar atau peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp  

4,8 miliar adalah 50%  x  25%  x penghasilan kena pajak. Peredaran bruto 

lebih dari Rp 4,8 miliar sampai Rp 50 miliar adalah [(50% x25%) x 

penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas] + [25% x penghasilan 

kena pajak tidak memperoleh fasilitas]. 

2. Peredaran Bruto di atas Rp 50 miliar 

PPh badan terutang dengan peredaran bruto di atas Rp 50 miliar akan 

dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif 

sebesar 25%. 
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2.6 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Penelitian  Hasil Penelitian 

1 Idris Sabila 

(2016) 

“STMIK 

MDP” 

Perhitungan dan 

Perlakuan Akuntansi 

Pajak Penghasilan 

Pasal 21 dan Pajak 

Penghasilan Pasal 25 

Terhadap Kredit Pajak 

Pada CV. Haltim Raya 

Ternate 

Hasil perhitungan yang PPh 21 

pada CV Haltim Raya Ternate 

sudah sesuai dengan perpajakan dan 

terdapat  kredit pajak PPh 21 yang 

sudah dipotong pungut sebesar Rp 

11.600.560,- 

dan  terdapat pajak penghasilan 

pasal 25  sebesar Rp 6.400.00,- 

yang menyebapkan pajak  kurang 

bayar sebesar Rp  750.000,- 

2 Kusuma Indah 

(2015) 

“Universitas  

Sumatera 

Utara 

(Medan)” 

Prosedur Perhitungan 

dan Pelaporan PPh 

Pasal 23 dan pph 25 

Atas Komisi Agen 

Penjualan Tiket Pada 

PT. Garuda Indonesia 

 Pajak  penghasilan pasal 23 yang 

disetor  PT Garuda Indonesia  

selaku pemotong pajak pph 23 atas 

jasa   sudah sesuai dengan bukti 

potong pph 23 dan  angsuran pajak 

yang dibayarkan terbukti sangat 

mengurangi pajak terhutang yang 

besarnya Rp 7.543.900,-  sehingga 

pajak kurang bayar menjadi Rp 

1.327.500.- karena adanya kredit 

pajak yang sudah dipotong pungut 

sebesar Rp 6.216.400,-  

3. Ester 

Simangungs

ong (2018)  

Analisis perhitunngan 

dan pelaporan PPh 23 

dan hubunganya 

Hasil penelitian menunjukkan pajak 

penghasilan pasal 23 yang 

dibayarkan PT Karya Sejahtera  
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“Universitas 

Sam Ratulangi 

(Manado)” 

dengan pajak masa 

PPh 25 pada PT 

Karya Sejahtera 

sebesar Rp 19.489.000,-  memiliki 

hubungan sebesar 26% terhadap 

pajak penghasilan pasal 25 yang 

menyebapkan pajak  kurang bayar 

menjadi menurun karena kredit 

pajak perusahaan yang sudah 

dibayarkan  dapat dikategorikan 

besar dibandingkan dengan pajak 

terhutang perusahaan. 

4 Sartika 

Siagian 

(2015) 

Universita 

HKBP 

NOMENSE

N 

(MEDAN) 

Analisa Pajak 

Bangunan Dan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

Terhadap Pajak 

terhutang Pada Hotel 

Toba Jaya  Toba 

Samosir 

Besarnya pendapatan atas jasa 

penggunaan  hotel yang merupakan 

dasar pengenaan PPh 23 dalam 2 

tahun yaitu 2013 dan 2014 

dikategorikan mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan 

tahun  sebelumnya. Peningkatan 

pendapatan jasa ini dibuktikan 

dengan meningkatnya angka 

pemesanan kamar dan pelayanan 

jasa yang diberikan Hotel Jaya 

Toba terhadap pelanggannya. 

Sehingga pajak pasal 23 memiliki 

pengaruh 16,48% terhadap pajak 

terhutang   

5 Nurhadi 

Wirawan 

(2018) 

Universitas 

Kristen 

Indonesia 

(Jakarta)  

 

Analisa Pajak 

Penghasilan Pasal 25 

terhadap Perhitungan 

Pajak Terhutang 

Badan Pada PT 

Fastana  

Dalam menghitung PPh 25 PT 

Fastana mengikuti Peraturan 

Perpajakan yaitu peredaran Bruto 

dikalikan dengan tarif pajak PPh 25 

dan menurut penulis Perhitungan 

tersebut memperkecil angsuran 
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pajak terhutang dan saat 

perhitungan pajak penghasilan akan 

memperkecil  kredit pajak sehingga 

pajak krang bayar perusahaan 

menjadi semakin besar  

 Sumber: google scholer 

 

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang 

dalam tinjauan pustaka yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari 

kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian 

masalah yang ditetapkan. Dalam hal ini penulis membuat suatu pemikiran dengan 

menghubungkan permasalahan diatas dengan konsep – konsep yang terkait, 

kerangka pemikiran dalam penelitian dapat digambarkana dalam kerangka 

pemikiran dibawan ini.  

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis  

 

 

 

 

 

 

Sumber ditulis oleh Penulis 2021  

 

Pajak Penghasilan 23 

(X1) 

Pajak Penghasilan 25 

(X2) 

Pajak Terhutang  

(Y) 
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Kerangka pemikiran diatas bagaimana kontribusi variabel independen (X1) 

dan (X2) terhadap variabel dependen (Y) 

a. Menggambarkan bagaimana pajak penghasilan pasal 23  (X1) terhadap pajak 

terhutang (Y) 

b. Menggambarkan bagaimana pajak penghasilan pasal 25 (X2) terhadap pajak 

terhutang  (Y) 

c. Menggambarkan bagaimana pajak penghasilan 23 (X1) dan pajak penghasilan 

25 (X2) terhadap pajak terhutang  (Y) secara bersamaan.  

2.8       Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan teori yang bersifat sementara atau dugaan yang 

berfungsi sebagai petunjuk sementara kearah pemecahan masalah. Berdasarkan 

masalah-masalah diatas, maka penulis menduga bahwa: 

1. Diduga pajak penghasilan pasal  23 dapat mempengaruhi nilai pajak terutang 

pada PT. Kelola Jasa Artha 

2. Diduga pajak penghasilan pasal 25 dapat mempengaruhi nilai pajak terutang 

pada PT. Kelola Jasa Artha 

3. Diduga pajak penghasilan pasal 23 pajak penghasilan pasal 25   dapat 

mempengaruhi pajak terhutang pada PT Kelola Jasa Artha. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Varibel penelitian adalah suatu atribut, sifat, nilai dari orang/obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian dapat diklasifi-

kasikan menjadi variabel independen dan variabel dependen.  

 

1. Variabel Independen (Bebas) 

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat), dalam penelitian ini 

varibel bebas digunakan adalah pajak penghasilan pasal 23 dan pajak 

penghasilan 25. 

 

 



   39 

 

 

2. Variabel Dependen (Terikat) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas, variabel terikat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pajak terhutang. 

 

3.1.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel 

dengan memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan atau membenarkan suatu 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional Indikator 

Pajak 

penghasilan 

pasal 23 

(X1) 

Pajak penghasilan PPh pasal 23 adalah 

pajak yang mengatur pemotongan pajak 

atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak dalam negeri dan 

bentuk usaha tetap yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan kegiatan selain yang 

telah dipotong pajak penghasilan pasal 

21.  

Perhitungan dan 

tarif pajak pph pasal 

23 ( DPP x Tarif) 
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Pajak 

penghasilan 

pasal 25 

(X2) 

PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak 

penghasilan secara angsuran yang 

memang tujuannya untuk meringankan 

beban wajib pajak sehingga tetap dapat 

memenuhi kewajibannya. Pajak. 

Penghasilan pasal 25 (PPh 25) memuat 

aturan tentang bagaimana wajib pajak 

mengangsur kewajiban pajak di muka, 

sehingga wajib pajak tidak mempunyai 

beban utang pajak yang besar yang harus 

dibayar ketika batas waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan.  

Perhitungan pajak 

penghasilan pasal 25 

besarnya pajak 

terhutang  dibagikan 

12 bulan  

Pajak 

Terhutang  

(Y) 

Pajak terutang adalah pajak yang harus 

dibayar pada suatu saat, dalam masa 

pajak, dalam tahun pajak, atau dalam 

bagian tahun pajak sesuai dengan 

ketentuan dalam undang – undang 

perpajakan 

 Dalam perhitungan 

pajak terhutang maka 

rumusnya Tarif x PKP 

Sumber http://scholar.geogle.co.id 

 

 

http://scholar.geogle.co.id/
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3.1.3 Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data penelitian agar penelitian ini menjadi lebih mudah dan 

bertujuan untuk mengukur variable yang akan diteliti. Pengukuran variable 

penelitian ini dilakukan melalui data pembayaran pajak 23 dan 25 yang telah 

dibayarkan  ke kantor pajak. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2020 sampai juli  2021 

Gambar 3.1 Waktu Penelitian 

Sumber : diolah oleh penulis  
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3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di PT. Kelola Jasa Artha yang beralamat Jl. 

Raya Kaliabang No. 22 Rt. 003/ Rw 020, Kaliabang Tengah, Kec Bekasi Utara, 

Kota Bekasi, Jawa Barat 17124. 

3.3 Populasi dan Sempel 

a. Populasi 

Menurut (Sugiyono, 2017) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang digunakan oleh peneliti adalah laporan 

keuangan, SPT dan bukti potong PPh 23 dan 25 PT Kelola Jasa Artha  

b. Sampel 

Menurut (Sugiyono, 2017) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karak-

teristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sempel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representatif. Sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah laporan keuangan, bukti potong pph 23 dan spt tahunan PT 

Kelola Jasa Arta pada tahun 2018 dan 2019. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

a. Data kuantitatif  

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang di dapatkan 
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dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data berupa 

laporan keuangan dan bukti potong PPh 23 yang disajikan dalam bentuk 

angka. 

b. Data Sekunder    

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan 

baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan 

informasi. Data sekunder tersebut adalah data laporan keuangan dan bukti 

potong PPh 23 yang sudah diolah perusahaan dan data tersebut diperoleh 

penulis dari PT Kelola Jasa Atrha. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis skripsi ini 

adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Penulis memperoleh teoritis dengan membaca dan mempelajari buku-buku 

dari perpustakaan, jurnal, internet serta data lain yang ada kaitannya dengan 

masalah yang dibahas oleh penulis yang dapat dijadikan pedoman dalam 

penulisan skripsi ini. 

b. Penelitian Lapangan 

Penelitian langsung dilakukan dengan meninjau langsung ke lapangan 

(Kantor Cabang PT Kelola Jasa Artha) yang menjadi objek penelitian untuk 
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mengetahui secara jelas pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan 

pasal 25. Penelitian lapangan dpat dilakukan dengan cara: 

1. Observasi  

Merupakan pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pajak penghasilan pasal 23 dan 

pajak penghasilan pasal 25 yang terdapat di  PT Kelola Jasa Artha data 

yang diperlukan sehubungan dengan pokok pembahasan. 

2. Wawancara  

Merupakan teknik ini dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab 

dengan pihak-pihak yang terkait guna untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Dokumentasi 

Merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan 

informasi mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan. 

3.6 Metode Analisis Data 

a. Analisis Kuantitatif 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kuantitatif, 

metode kuantitatif merupakan metode yang bergantung kepada kemampuan 

untuk menghitung data secara akurat. Selain itu, metode ini juga memerlukan 

kemampuan untuk menginterpretasikan data yang kompleks. Analisis data 
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kuantitatif adalah analisis yang digunakan untuk mengukur, mengolah data 

yang berupa hasil pemeriksaan atau temuan-temuan dengan menggunakan 

rumus (formulasi) kuantitatif atau secara angka antara periode yang satu dengan 

yang lain sehingga dapat memperoleh kesimpulan. Analisis kuantitatif yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Analisis Perhitungan PPh 23  

Untuk menghitung besarnya pajak PPh 23 maka rumus yang digunakan 

adalah dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak pph 23 yang 

berlaku. Dasar pengenaan pajak  adalah penghasilan bruto dijumlahkan 

dengan  PPN jika jasa atau sewa yang dimaksud dikenakan PPN dan tariff 

yang digunakan adalah tarif pajak PPh 23 yang berlaku, untuk tahun 2020 

tarif  PPh 23 sebesar 2% 

Gambar 3.2 Rumus PPh 23 

 
Sumber : https//klik pajak.id  

 

Dan untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh PPh 23 terhadap 

PPh terutang dapat menggunakan rumus: 

Gambar 3.3 Rumus pesentase Pengaruh PPh 23 terhadap PPH terutang  

  
Sumber: https gramedia.com  
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2. Analisa Perhitungan PPH 25  

Untuk menghitung besarnya pajak terhutang maka dasar pengenaanya 

adalah pajak terhutang pada tahun sebelunya dikurangi dengan total kredit 

pajak dibagikan  dua belas. Berikut contoh perhitungan PPh 25: 

 Hitunglah angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2020 

PPh menurut SPT tahun lalu                                    =  Rp. 72.500.000 

Total Kredit pajak                                                    = Rp. 24.500.000 

Dasar perhitungan angsuran PPh Pasal 25              =  Rp. 48.000.000 

               Angsuran PPh pasal 25   = Rp. 48.000.000 / 12  

                  = Rp. 4.000.000            

Berdasarkan perhitungan diatas maka PPh yang dapat diangsur adalah 

4.000.000,00 per bulan  

 Dan untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh PPh 25 terhadap 

PPh terutang dapat menggunakan rumus: 

Gambar 3.4 Rumus Pesentase Pengaruh PPh 25 Terhadap PPh Terutang  

S 

Sumber: https gramedia.com  
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3. Analisa PPH Terhutang  

Untuk menghitung besarnya Pajak terhutang maka digunakan Rumus 

pendapatan kena pajak dikalikan dengan tarif. 

Gambar 3.5 Rumus PPh Terutang  

 
Sumber: http//klik pajak 

PKP dalam menghitung besarnya pajak penghasilan terutang adalah laba 

bersih fiskal dan tarif untuk menghitung pph terutang adalah tariff yang 

berlaku sesuai peraturan perpajakan. 

b. Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif merupakan metode data yang mendeskripsikan hal-hal yang 

berkaitan dengan kedaan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, factual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antara variable yang ingin diteliti.
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah PT Kelola Jasa Artha. Adapun 

analisa yang akan dilakukan penulis yaitu analisa Pajak penghasilan pasal 23 dan 

pajak penghasilan pasal 25 terhadap pajak terhutang. 

4.1.1 Sejarah Singkat PT Kelola Jasa Artha. 

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri Cash In Transit di 

Indonesia asosoiasi perusahaan jasa pengelolaan uang tunai Indonesia APJATIN 

semakin bertumbuh dan mengalami kemajuan dan perkembangan. Saat ini, jumlah 

perusahaan terdaftar sebagai anggota dalam APJATIN berjumlah 29 perusahaan  

yang bergerak dalam bidang Cash In Trasit dan Cash Management Services yang 

wilayah operasinya tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu dari perusahaan yang 

terdaftar dalam asosiasi perusahaan jasa pengelolaan uang tunai tersebut adalah PT 

Kelola Jasa Artha. Perusahaan ini didirikan pada 14 agustus 2008 yang beralamat 
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di Jl Raya Kaliabang No 22 RT 003 RW 020 Kaliabang tengah kec Bekasi Jawa 

Barat.  

PT Kelola Jasa Artha merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak 

dalam jasa Cash Management dan Service yang didukung oleh tenaga-tenaga 

manajemen yang profesional serta ditopang oleh yayasan dari bank pemerintah dan 

bank swasta. Dalam menghadapi kompetitif dalam industry cash in transit PT 

Kelola Jasa Artha menjamin bahwa setiap pelayanan yang diberikan merupakan 

pelayanan yang terbaik dan merupakan pelayanan yang professional. Untuk 

memberikan motivasi dan memberikan kepercayaan terhadap pihak eksternal (luar) 

dan pihak internal (dalam), perusahaan memiliki visi menjadi organisasi yang 

terpercaya dalam memberikan standar dan profesional yang tinggi dalam pelayanan 

Cash in Transit dan Cash Management. 

Dalam mencapai visi perusahaan tersebut maka PT Kelola Jasa memiliki misi 

sebagai berikut: 

a. Menetapkan, mempromosikan dan meningkatkan standard Cash in Transit 

dan Cash Management 

b. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa sebagai salah satu strategic 

partner para pemangku kepentingan peredaran dan distribusi uang 

c. Memperbaiki sistem, metode dan kompetensi sumber daya manusia yang 

akan memberikan nilai kompetitif 
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4.1.2 Bidang usaha dan perkembangan usaha 

PT Kelola Jasa Artha (KEJAR) merupakan perusahaan swasta nasional 

yang bergerak dalam jasa Cash Management dan Service yang didukung oleh 

tenaga-tenaga manajemen yang profesional serta ditopang oleh yayasan dari Bank 

Pemerintah dan Bank Swasta. Dalam pelayanannya bank dapat mengalihkan 

penanganan operasional perbankan kepada PT Kelola Jasa Artha, karena 

perusahaan menyediakan layanan terpadu untuk memenuhi kebutuhan 

pemprosesan dan pendistribusian uang tunai dan warkat kliring kepada industri 

perbankan. 

Dengan demikian perusahaan berjasa membantu industri perbankan dalam 

mengurangi biaya operasional, mencegah duplikasi dan beban kerja serta 

meningkatkan produktifitas, menjaga kerahasiaan dan keamanan di dalam 

operasional perbankan. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam jasa cash 

manajemen dan service berikut ini merupakan jenis jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 

1. Cash In Transit Merupakan jasa pengambilan dan pengantaran uang dan 

barang-barang berharga lainnya dengan kendaraan yang didesain khusus dari 

satu tempat ke tempat lainnya sebagaimana yang diinstruksikan oleh klien. Jasa 

cash in transit  terdiri dari tiga jenis pekerjaaan sebagai berikut: 

a. Count on Site merupakan pekerjaan serah terima uang yang dilakukan 

dengan cara penghitungan detail untuk semua denominasi uang, dan jika 

terjadi selisih atau kekurangan akan menjadi tanggung jawab PT Kelola Jasa 

Artha. 
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b. Global Count merupakan pekerjaan serah terima uang yang dilakukan 

dengan cara penghitungan secara global berdasarkan jumlah uang yang 

diterima.  

c. Said to Contain merupakan pekerjaan serah terima uang yang dilakukan 

tanpa menghitung uang, dimana uang tersebut berada di dalam tas yang 

telah tersegel. Serah terima dilakukan cukup dengan menanda-tangani 

dokumen serah terima. Apabila terjadi selisih/kekurangan menjadi 

tanggung jawab klien. 

2. Cash Processing dan Sortasi. PT Kelola Jasa Artha menyediakan layanan 

pemrosesan uang yang dilakukan didalam ruangan Cash Processing Centre 

(CPC) dengan dipantau CCTV. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk 

pegolahan uang tunai yang aman, secara terpadu: 

a. Menghitung secara detail dengan menggunakan mesin hitung, mesin sortasi 

ataupun manual. 

b. Penyortiran dan pengelompokan berdasarkan satuan, denom layak edar, 

hadap arah yang sama. 

c. Melakukan pembendelan, pengikatan per-brik dan membungkus dengan 

plastic (wrapping). 

d. Membandingkan data atau dokumen dari beberapa sumber yang berbeda 

dengan fisik uang yang diproses (rekonsiliasi). 

e. Menempatkan uang didalam wadah seperti tas uang, peti dan lain-lain. 
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3. ATM Cash Replenishment merupakan jasa pengisian uang tunai ke dalam 

mesin ATM sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing mesin 

ATM. 

4. ATM First Level Maintenance merupakan jasa pemeliharaan pemeliharaan 

mesin ATM pada tingkat pertama seperti penggantian kertas transaksi, 

pengambilan kartu ATM yang tertelan dan sebagainya. 

5. Security Service    merupakan pelayanan jasa untuk masalah keamanan yang 

sesuai dengan kebutuhan klien, baik dalam hal pengamanan gedung dan 

perkantoran, serta aset-aset perusahaan dll. 

6. Cash in Safe adalah  jasa penyimpanan uang tunai di dalam vault room untuk 

didistribusi dan/atau disetorkan sesuai perintah dari Nasabah dan/atau Bank 

Demikianlah bidang usaha yang dijalankan PT Kelola Jasa Artha. Dan untuk 

perkembangan usaha perusahaan selalu mengalami peningkatan mulai perusahaan 

didirikan pada tahun 2008 sampai sekarang. Perkembangan ini dapat dilihat dari 

banyaknya jumlah klien yang memberikan kepercayaan kepada perusahaan dalam 

pengelolaan dana tunainya, selain dari klien perkembangan dapat dilihat dari 

meningkatnya pendapatan perusahaan dan karyawan yang semakin bertambah dari 

tahun ke tahun. Hal ini dapat menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan. 
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4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Perusahaan  

Sumber PT Kelola Jasa Artha  

Gambar 4.1 diatas merupakan struktur organisai perusahaan PT Kelola Jasa 

Artha. Berdasarkan struktur organisasi diatas dapat diketahui pemimpin tertinggi 

PT Kelola Jasa Artha adalah direktur. Dalam menjalankan kegiatan perusahaan 

direktur dibantu oleh tiga manajer. Manajer tersebut adalah manajer operasional, 

manajer keuangan dan manajer sumber daya manusia yang masing masing manajer 

dibantu oleh stafnya. Manajer operasional membawahi 2 supervisor dan masing 
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masing supervisor dibantu oleh 2 stafnya. Manajer keuangan memiliki 2 staf dan 

manajer sumber daya manusia memiliki 3 staf. 

PT Kelola Jasa Artha dalam Pembagian kekuasan dan tugas menerapkan 

prinsip the right man in the right place yang artinya menempatkan orang sesuai 

keahliannya. Prinsip ini bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan 

tanggung jawab setiap karyawan dalam mengemban tugas yang diberikan. 

Pembagian tugas yang baik dan jelas dilakukan untuk meminimalisasi tingkat 

kecurangan yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

dan pembagian tugas yang baik akan menempatkan orang yang tepat di tempat yang 

benar. Berikut merupakan uraian tugas untuk setiap setiap tingkat organisasi yang 

ada di PT Kelola Jasa Artha. 

1. Direktur 

Pada PT Kelola Jasa Artha kepemimpinan tertinggi ditempati direktur, pada PT 

Kelola Jasa Artha direktur memiliki tugas antara lain:  mengimplementasi dan 

mengorganisir visi dan misi perusahaan serta menjamin semua karyawan dapat 

memahami visi misi yang akan menentukan kemana arah yang harus di tempuh 

perusahaan, menyusun strategi bisnis untuk perusahaan serta membuat 

perencanaan walaupun dalam perencanaan direktur dibantu oleh manajer 

keuangan, operasional dan SDM, melakukan evaluasi perusahaan, melakukan 

rapat rutin untuk memastikan keputusan yang dibutuhkan telah berjalan dengan 

baik, menunjuk orang yang mampu memimpin serta mengawasi situasi bisnis 
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2. Manajer Operasional 

Pada PT Kelola Artha manajer operasional memiliki tugas untuk menyetujui 

kesepakatan kerja dengan pihak yang akan menjadi target pemasaran jasa yang 

ditawarkan perusahaan dengan mempertimbangkan kerugian dan keuntungan 

terhadap perusahaan. Manajer operasional akan mengarahkan dan 

mengkomunikasikan supervisor  untuk memperluas jaringan pemasaran jasa 

kelola keuangan dan manajer operasional pun harus memiliki strategi  untuk 

memenuhi harapan pelanggan atau klien dalam pelayanan terbaik serta 

memastikan pihak luar yang akan menjalin kerja sama dengan perusahaan 

adalah pihak yang tidak akan merugikan perusahaan. 

Dalam srtruktur organisasi manajer operasional memiliki 2 supervisor 

supervisior tersebut adalah: 

a. Supervisior bidang manajemen  operasional yang memiliki tugas untuk 

mencari target pemasaran jasa serta meyakinkan klien serta bertugas untuk 

memperluas jaringan pemasaran dan supervisor manajemen operasional 

dalam pengerjaan tugasnya dibantu oleh 2 staf 

b. Supervisor bidang manajemen lapangan memiliki tugas untuk meninjau 

langsung kelapangan terhadap perusahaan atau personal yang akan 

menggunakan jasa kelola keuangan perusahaan, setelah melakukan 

peninjauan secara langsung kelapangan. Supervisor manaemen lapangan 

akan membuat laporan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

evaluasi kerja, dalam mempermudah tugasnya supervisor manajemen 

operasional lapangan dibantu oleh 2 stafnya. 
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3. Manajer Keuangan  

Pada PT Kelola Jasa manajer keuangan bertanggung jawab untuk membantu 

perencanaan bisnis dan mengambil keputusan dengan memberi nasihat 

keuangan yang sesuai. Adapun tugas dari manajer keuangan yang lainnya 

adalah sebagai berikut: 

a. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta 

meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan 

umum keuangan perusahaan. 

b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-efisien 

dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan manajer 

lainnya. 

c. Mengambil keputusan penting dalam berbagai pembiayaan serta semua hal 

yang terkait dengan keputusan tersebut. 

d. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta 

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, 

dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

e. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, 

serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan 

penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan 

operasional perusahaan. 

f. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara 

akurat. 
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Dalam menjalankan tugasnya manajer keuangan dibantu oleh dua staf . Staf 

keuangan memiliki  tugas untuk mengatur anggaran biaya  dan pendapatan 

perusahaan, dalam hal ini kepala bidang keuangan bertugas untuk membuat  

rancangan biaya yang akan digunakan perusahaan dalam kegiatan 

operasionalnya, dan setelah rancangan disetujui manajer keuangan maka  

staff akuntansi akan membuat pencatatan atas biaya yang dikeluarkan 

perusahaan dimana catatan yang dikeluarkan staf  akuntansi akan menjadi 

bukti yang digunakan untuk mendapatkan dana operasional yang digunakan 

perusahaan.  

4. Manajer Sumber  Daya Manusia  

Pada PT Kelola Jasa Artha manajer sumber daya manusia bertugas untuk 

berkonsultasi dengan pemimpin perusahaan yang berkaitan dengan rencana-

rencana perusahaan yang strategis. memaksimalkan karyawan dan memastikan 

kalau karyawan dipekerjakan seefisien mungkin. Manajer SDM mengawasi 

semua aspek departemen SDM perusahaan, termasuk pemberian kompensasi 

dan keuntungan atau program pelatihan dan pengembangan. 

Dalam menjalankan tugasnya manajer operasional dibantu oleh 3 stafnya. Staf 

tersebut anatar lain: 

a. staf pelatihan dan pengembangan yang memiliki untuk melakukan metode 

pelatihan terhadap karyawan agar dalam pekerjaannya sesuai dengan tujuan 

perusahaan 

b. staf manajemen resiko dan ketenagakerjaan memiliki tugas untuk 

menangani masalah karyawan tugas ini mencakup masalah penerimaan 
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karyawan, penggajian, pemberhentian hubungan kerja, pajak karyawan dan 

semua hal yang menyangkut karyawan dan menangani masalah kebijakan 

dan resiko yang akan dihadapi karyawan dalam perusahaan. 

c. Staf keorganisasian dan keanggotaan yang memiliki tugas menyusun 

rencana kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, 

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, memantau, 

mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan 

untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan. 

 

4.2 Sumber Data dan Pembahasan 

4.2.1 Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Kelola Jasa 

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dikenakan 

terhadap penghasilan atas modal, penyerahan jasa, ataupun hadiah serta 

penghargaan, selain yang sudah dipotong oleh PPh Pasal 21. PPh 23 dikalangan 

wajib pajak merupakan salah satu jenis withholding tax (pemotongan atau 

pemungutan) pajak penghasilan. Artinya wajib pajak yang sudah ditunjuk oleh UU 

PPh dan juga peraturan pelaksanaannya harus menjalankan pemotongan tersebut. 

Wajib Pajak yang ditunjuk oleh UU pajak itu sering disebut dengan subjek 

pemotong PPh, sedangkan wajib pajak yang dipotong PPh seringkali disebut 

sebagai subjek dipotong PPh.  
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Pada umumya menghitung PPh 23 dihitung dengan cara mengalikan dasar 

pengenaan pajak dengan tarif yang berlaku. Berdasarkan UU no 36 tahun 2008 

tentang pajak penghasilan pasal 23 ada 2 tarif pajak yaitu 15% dan 2%. Sesuai 

dengan  latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan 

pada bab sebelumnya maka penulis akan memaparkan data yang akan  menjadi 

dasar penulis  dalam menganalisa pajak penghasilan pasal 23 terhadap pajak 

terhutang pada PT Kelola Jasa. Adapun data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini adalah rekap pemotongan PPh 23 tahun 2018 dan 2019. 

Tabel 4.1 Rekap Pemotongan PPh 23 PT  Kelola Jasa Artha 2018 

PT KELOLA JASA ARTHA 

REKAP  PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

TAHUN 2018 

BULAN BRUTO PPN DPP PPh TARIF PPh keterangan 

JANUARI 249.360.500 17.455.235  266.815.735 2% 5.336.315  LUNAS   

FEBRUARI 324.854.000 19.491.240  344.345.240 2%  6.886.905   LUNAS   

MARET  263.528.150 21.082.252  284.610.402  2%  5.692.208   LUNAS   

APRIL  329.000.000   29.610.000   358.610.000  2%  7.172.200   LUNAS   

MEI  214.574,479.  15.020.213   229.594.692  2%  4.591.893   LUNAS   

JUNI  316.000.000.  22.120.000  338.120.000  2%  6.762.400   LUNAS   

JULI  224.960.000   17.996.800  242.956.800  2%  4.859.136   LUNAS   

AGUSTUS   289.500.000   23.160.000   312.660.000  2%  6.253.200   LUNAS   

SEPTEMBER  324.318.540   32.431.854   356.750.394  2%  7.135.008   LUNAS   

OKTOBER  305.480.000   30.548.000   336.028.000  2%  6.720.560   LUNAS   

NOVEMBER   309.970.000   21.697.900   331.667.900  2%  6.633.358   LUNAS   

DESEMBER   303.101.257   21.217.087   324.318.344  2%  6.486.366  LUNAS   

TOTAL PPH 

23 PT 

KEJAR  

3.454.646.933  271.830.583  3.726.477.516   74.529.550   LUNAS   

Sumber PT Kelola Jasa Artha  

Berdasarkan tabel 4.1 yang merupakan rekap pemotongan pajak 

penghasilan pasal 23 pada tahun 2018 diketahui besarnya pajak penghasilan pasal 

23 pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 74.529.550,00 diperoleh dari hasil 
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perhitungan DPP dikalikan dengan tarif pajak atas jasa sebesar 2% total DPP tahun 

2018 atas penghasilan jasa adalah sebesar Rp 3.454.646.933,00 dasar pengenaan 

pajak tersebut merupakan hasil perhitungan bruto ditambahkan dengan besarnya 

PPN sehingga pajak yang dipotong atas penghasilan pasal 23  PT Kelola Jasa Artha 

adalah sebesar Rp74.529.550,00. 

 Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui PT Kelola Jasa Artha merupakan 

subjek pajak dipotong PPh 23 sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk 

membayar pajak atas jasa yang diberikan, namun pihak pemotonglah yang memiliki 

kewajiban untuk menyetorkan pajak PPh 23 ke kantor pelayanan pajak sehingga 

pada saat membayar SPT tahunan perusahaan dapat mengkreditkan pajak 

perusahaan dan menjadi pengurang pada saat menghitung pajak penghasilan badan 

Tabel 4.2 Rekap pemotongan PPh 23 PT Kelola Jasa Artha 2019 

PT KELOLA JASA ARTHA 

REKAP  PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 

TAHUN 2019 

BULAN BRUTO PPN DPP PPh TARIF  PPh keterangan  

JANUARI  305.010.500 21.350.735  326.361.235 2% 6.527.224 LUNAS 

FEBRUARI 394.546.000 23.672.760  418.218.760 2%  8.364.375  LUNAS 

MARET   373.528.150  29.882.252   403.410.402 2%  8.068.208 LUNAS 

APRIL  293.053.000   26.374.770  319.427.770 2%  6.388.555 LUNAS 

MEI  294.564.407   20.619.508   315.183.915 2%  6.303.678 LUNAS 

JUNI  276.000.000   19.320.000  295.320.000 2%  5.906.400 LUNAS 

JULI  284.870.500   22.789.640  307.660.140 2%  6.153.202  LUNAS 

AGUSTUS   319.000.000   25.520.000  344.520.000 2%  6.890.400 LUNAS 

SEPTEMBER  291.318.248  29.131.824   320.450.072 2%  6.409.001  LUNAS 

OKTOBER  315.010.000   31.501.000  346.511.000 2%  6.930.220 LUNAS 

NOVEMBER   292.970.000   20.507.900   313.477.900  2%  6.269.558 LUNAS 

DESEMBER   343.101.227  21.217.087  324,318,344 2%  6,486.366  LUNAS 

TOTAL PPH 

23 PT KEJAR  

3.782.972.032 291.887.478 4.034.859.540   80.697.190  

Sumber PT Kelola Jasa Artha  
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Berdasarkan 4.2 yang merupakan rekap pemotongan pajak penghasilan 

pasal 23 pada tahun 2019. Besarnya pajak penghasilan pasal 23 pada tahun 2019 

adalah sebesar Rp 80.679.190,00 diperoleh dari hasil perhitungan DPP dikalikan 

dengan tarif pajak atas jasa sebesar 2% . Total DPP tahun 2019 atas penghasilan 

jasa adalah sebesar Rp 4.034.859.540,00 dasar pengenaan pajak tersebut 

merupakan hasil perhitungan bruto ditambahkan dengan besarnya PPN sehingga 

pajak yang dipotong atas penghasilan pasal 23  PT Kelola Jasa Artha adalah sebesar 

Rp 80.679.190,00. 

PT Kelola Jasa  Artha merupakan subjek pajak dipotong PPh 23  yang 

artinya dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya perusahaan menjual jasa 

dan atas jasa yang diberikan kepada pihak yang menggunakan akan dikenakan 

pajak penghasilan 23, sebagai subjek pajak yang dipotong PPh 23 maka pihak 

pemotong pph 23 akan memberikan bukti potong PPh 23 kepada PT Kelola Jasa 

Artha sebagai tanda bukti bahwa PPh Pasal 23 sudah dipotong. Dan pihak yang 

memotong PPh 23  harus melakukan kewajibannya yakni berupa pemotongan, 

penyetoran serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 ke KPP tempatnya terdaftar.  

Pada PT Kelola Jasa Artha untuk menentukan besarnya pajak penghasilan 

pasal 23 adalah dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif. 

Berdasarkan UU no 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 23 ada 2 tarif 

pajak yaitu 15% dan 2%. Berdasarkan sumber data yang telah didapatkan penulis 

dari PT kelola  Jasa Artha tarif yang digunakan PT Kelola Jasa Artha adalah 2%, 

penggunaan tarif 2% didasarkan karena penghasilan tersebut merupakan pengasilan 

jasa hal ini sesuai dengan UU NO 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan  pasal 
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23 huruf  ayat 1 huruf  (b) menyatakan tarif 2% atas imbalan sehubungan dengan 

jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain 

jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. 

Dengan demikian dapat diketahui pemungutan PPh 23 pada Kelola Jasa Artha 

sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Berdasarkan sumber data dari PT Kelola Jasa Artha pada tabel 4.2 maka 

penulis akan menghitung besarnya PPh 23 PT Kelola Jasa Artha pada Tahun 2018. 

Adapun rumus untuk mengitung PPh 23 yang digunakan penulis adalah dasar 

pengenaaan pajak dikalikan dengan tarif pajak.  Dan hasil perhitungan yang 

dilakukan penulis atas PPh 23  PT Kelola Jasa Artha dapat di lihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.3 Perhitungan PPh 23 Pada PT Kelola Jasa Artha Tahun 2019 

BULAN Dasar Pengenaan Pajak  Tarif PPh 

Januari 326.361.235,00 2% 6.527.224,00 

februari 418.218.760,00 2%  8.364.375,00  

Maret 403.410.402,00 2%  8.068.208,00 

April 319.427.770,00 2%  6.388.555,00 

Mei 315.183.915,00 2%  6.303.678,00 

Juni 295.320.000,00 2%  5.906.400,00 

Juli 307.660.140,00 2%  6.153.202,00  

Agustus  344.520.000,00 2%  6.890.400,00 

September 320.450.072,00 2%  6.409.001,00  

Oktober 346.511.000,00 2%  6.930.220,00 

November  313.477.900,00 2%  6.269.558,00 

Desember  324,318,344,00 2%  6,486.366,00  

TOTAL PPH 23 

PT KEJAR  

4.034.859.540,00   80.697.190,00 

Diolah : Penulis 
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Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa pada bulan januari dasar 

pengenaan pajak pasal 23  adalah sebesar Rp 326.361.253,00 dikalikan dengan tarif 

pajak 2% sehingga pajak PPh 23 yang dipotong atas penghasilan adalah sebesar Rp 

6.527.224,00, pada bulan februari dasar pengenaan pajak PPh 23 sebesar Rp 

418.218.760,00 dikalikan dengan tarif 2% sehingga pajak yang harus dipotong atas 

penghasilan pasal 23 sebesar Rp 8.364.375,00, pada bulan maret dasar pengenaan 

pajak pasal 23 adalah sebesar Rp 403.410.402,00 dikalikan dengan tarif 2% 

sehingga pajak atas penghasilan pasal 23 adalah sebesar Rp  8.068.208,00  

demikianlah  perhitungan PPh 23 setiap bulannya. 

  Sehingga berdasarkan perhitungan penulis terhadap pajak penghasilan pasal 

23 pada tahun 2019 diketahui dasar pengenaan pajak adalah sebesar Rp 

4.034.859.540,00 dan atas penghasilan tersebut maka pajak pph 23 yang telah 

dipotong adalah sebesar Rp 80.697.190,00. PPh terutang atas Pajak penghasilan 

pasal 23 pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 74.529.550,00, jumlah PPh pajak 

terutang pph 23 pada tahun 2018 merupakan hasil perhitungan dari DPP perusahaan 

sebesar Rp 3.726.477.516,00 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 2% karena 

pendapatan tersebut merupakan pendapatan jasa yang secara perundang undangan 

menggunakan tarif 2% sehingga dengan demikian  perhitungan pajak penghasilan 

pasal 23 pada PT Kelola Jasa Artha sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku. 
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4.2.2 Analisis Perhitungan PPh 25 pada PT Kelola Jasa Artha  

PT Kelola Jasa Artha merupakan perusahaan yang sudah berstatus sebagai 

pengusaha kena pajak (PKP) sehingga memiliki kewajiban untuk 

menyelenggarakan pembukuan. Dengan diselenggarakannya pembukuan akan 

membantu pihak eksternal dan internal untuk mengetahui posisi perusahaan.  Selain 

untuk kepentingan perusahaan pembukuan yang diselenggarakan  oleh perusahaan 

adalah guna untuk keperluan membayar pajak. Untuk menghitung besarnya 

angsuran pajak maka dasar pengenaannya adalah pajak terhutang pada tahun 

sebelumnya, menghitung besarnya pajak penghasilan terhutang maka  kita harus 

mengetahui keadaan keuangan perusahaan karena laba perusahaan merupakan 

dasar pengenaan  dalam menghitung besarnya pajak.  

Berikut ini merupakan laporan keuangan PT Kelola Jasa Artha pada tahun 

2018 dan 2019  

Tabel 4.4 Laporan Laba Rugi PT Kelola Jasa Artha 2018 dan 2019 

PT KELOLA JASA ARTHA 

LAPORAN LABA RUGI 

PER 31 DESEMBER 

 

DESKRIPSI 31 DESEMBER 2018 31 DESEMBER 2019 

Pendapatan Cash in Transit   2.805.669.000  2.997.772.000  

Pendapatan Cash Procesing and Sortasi   620.547.113  719.551.000  

Pendapatan Jasa Service ATM   215.732.000   220.851.964  

Pendapatan lain-lain   18.072.000   15.933.000  

Total  Pendapatan   3.660.020.113   3.954.107.964  

Beban Operasional   

Beban Gaji Umum dan Tunjangan Karyawan   810.000.000  918.000.000  

Beban Asuransi Karyawan   57.536.250   59.499.875  

Beban Pendidikan dan Pelatihan  87.455.100   90.439.810  

Beban Komunikasi   10.125.000   11.475.000  

Beban Perjalanan Dinas  121.500.000   137.700.000  
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Beban Transportasi Karyawan Tetap   67.500.000   76.500.000  

Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Kantor   16.110.150   17.849.962  

Beban  Penyusutan Peralatan dan Gedung  

Kantor  

 92.058.000   95.199.800  

Beban perlengkapan kantor   201.736.800   220.401.500  

Beban Pemeliharaan  Peralatan   838.705.500   906.331.500  

Beban Asuransi Aset   137,803.550   151.055.250  

Biaya listrik air dan Telepon   65.232.650   70,492,450  

Biaya Pajak Perizinan   9.318.950   10,070,350  

Biaya Jamuan dan Representasi   18.637.900  20.140.700  

Beban lain lain   46.029.000   47.599.900  

Total Beban   2.579.748.850  2.832.756.097  

Laba Sebelum Pajak   1.080.271.263   1.121.351.866  

Sumber : PT Kelola Jasa Artha 

 Berdasarkan tabel 4.4 yang merupakan laporan laba rugi keuangan  PT 

Kelola Jasa Artha pada periode 2018 dan 2019  akan menjadi sumber penulis dalam 

menganalisa besarnya pajak terhutang  dan angsuran pajak PT Kelola Jasa Artha 

pada tahun 2019. Pada tahun 2018 PT Kelola Jasa Artha mendapkan keuntungan 

sebesar Rp 1.080.271.263,00. Laba tersebut merupakan hasil dari total perhitungan 

pendapatan perusahaan Rp 3.660.020.113,00 dikurangi dengan beban perusahaan 

sebesar Rp 2.579.748.850,00. Dan pada tahun 2019 perusahaan mendaptkan  laba 

sebesar Rp 1.121.351.866,00 laba tersebut merupakan hasil dari pendapatan 

perusahaan sebesar Rp  3.954.107.964,00 dikurangi dengan beban sebesar Rp 

2.832.756.097,00 dan selama 2 tahun perusahaan mengalami keuntungan yang 

meningkat. 

PT Kelola Jasa Artha sebagai wajib pajak diwajibkan untuk melakukan 

pengangsuran pajak. Pengangsuran pajak (PPh pasal 25) memiliki tujuan untuk 

meringankan beban pajak terutang pada akhir tahun. Pada PT Kelola Jasa Artha 

untuk menghitung besarnya pajak terhutang pasal 25 maka yang menjadi dasar 
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pengenaannya adalah kredit pajak pada tahun sebelumnya. Dengan demikian untuk 

mengetahui besarnya angsuran pajak pada tahun 2019 maka dasar pengenaan 

pajaknya adalah pajak penghasilan terutang pada tahun 2018. Dibawah ini 

merupakan pemaparan data mengenai perhitungan pajak terhutang pada tahun 2018 

dan perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang dapat dijadikan sebagai angsuran 

pajak untuk tahun pajak 2019. 

Tabel 4.5   Tabel Perhitungan PPh 25 PT Kelola Jasa Artha  

Perhitungan PPh 25 PT Kelola Jasa Artha tahun 2019  

Laba Perusahaan                                             Rp 1.080.271.263,00 

Koreksi Fiskal Positif                                      Rp     67.226.760,00  

Koreksi Fiskal Negatif                                  ( Rp     18.072.000,00)  

PKP                                                                 Rp 1.129.372.023,00 

Pajak Terhutang = PKP x Tarif  

PPh Terhutang = Rp 1.129.372.023,00 x (25% X 50%) 

                           = Rp 141.171.502,00 

Kredit Pajak : 

PPh 21                  = Rp  5.820.000,00 

PPh 23                  = Rp 74.529.550,00 

Total kredit pajak =Rp 80.349.550,00 

Pajak terhutang yang harus dibayar sendiri Rp 60.821.952,00 

Angsuran Pajak (1/12 x Rp 60.821.952,00) = Rp 5.068.496.00 

 Sumber : diolah Penulis 2021  
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Berdasarkan tabel 4.5 diatas yang merupakan tabel perhitungan PPh 25 PT 

Kelola Jasa Artha diketahui bahwa laba perusahaan pada tahu 2018 adalah Rp 

1.080.271.263,00 namun laba tersebut merupakan laba secara komersil dan pada 

umumnya laba yang dapat dijadikan  dasar pengenaan pajak dalam menghitung 

besarnya pajak penghasilan adalah laba fiskal (laporan keuangan yang sudah 

terkoreksi) dan berdasarkan SPT laba perusahaan secara  fiskal adalah Rp 

1.129.372.023,00. 

Penghasilan kena pajak tersebut dikalikan dengan tarif yang berlaku, 

berdasarkan paraturan perpajakan Pasal 31 E ayat (1) Wajib pajak badan dalam 

negeri yang memiliki peredaran bruto hingga Rp 50 miliar akan mendapatkan 

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang berlaku pada Pasal 17 UU No. 36 

Tahun 2008. Penghitungan PPh Badan yang terutang dengan peredaran bruto 

kurang dari Rp 50 miliar atau peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp  4,8 

miliar adalah 50%  x  25%  x penghasilan kena pajak. 

Dengan demikian pajak penghasilan terutang PT Kelola Jasa Artha pajak 

pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 141.256.905,00.  Berdasarkan SPT Tahunan PT 

kelola Jasa Artha pada tahun 2018 diketahui terdapat kredit pajak yang sudah 

dipotong atas PPh 21 sebesar Rp 5.820.000,00 dan PPh 23 sebesar Rp 

74.529.550,00 dan  kredit pajak  tersebut dapat diadikan sebagai pengurang pajak 

terhutang  sehingga pajak yang harus  dibayarkan sendiri oleh PT kelola Jasa Artha 

adalah sebesar Rp 60.821.952,00 atau pada tahun 2019 PT kelola Jasa Artha dapat 

mengangsur PPh terutangnya sebesar Rp Rp 5.068.496.00 per bulan. 
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Untuk menghitung besarnya angsuran pajak maka dasar pengenaan 

pajaknya adalah PPh terutang tahun lalu. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui angsuran 

pajak pada tahun 2019 adalah  Rp 5.068.496.00.  Berdasarkan SPT masa PT Kelola 

Jasa Artha kredit pajak yang dapat dijadikan sebagai pengurang pada saat 

menghitung SPT Tahunan ada dua yaitu PPh 21 dan PPh 23.  
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4.2.3 Analisa Perhitungan PPh Terutang Pada PT Kelola Jasa Artha 

Selain melakukan pembukuan yang baik dan benar perusahaan yang 

berstatus sebagai PKP memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan 

terhutangnya. Untuk menentukan besarnya pajak penghasilan terutang maka dasar 

pengenaannya adalah laba fiskal perusahaan dikalikan dengan tarif pajak yang 

berlaku. Berikut ini merupakan perhitungan pajak  penghasilan terhutang PT Kelola 

Jasa Artha pada tahun 2019  

Tabel 4.6 Perhitungan PPh Terutang pada PT Kelola Jasa Artha 

Perhitungan Pajak Penghasilan terutang PT Kelola Jasa  

Laba perusahaan                        = Rp 1.121.351.866,00 

Koreksi positif                           =Rp      61.563.760,00 

Koreksi Negatif                         = (  Rp  15.933.000,00) 

PKP                                           =Rp  1.166.982.626,00 

PPh Terutang =  (25% X 50%)  X 1.166.982.626,00  

  =  Rp 145.872.828,00 

Kredit Pajak : 

PPh 21                    = Rp  5.030.000,00 

PPh 23                    = Rp 80.697.190,00 

Total kredit Pajak  = Rp 85.727.190,00 

Pajak yang harus dibayar sendiri oleh perusahaan Rp = 60.145.638,00 

Angsuran pajak   =  Rp 60.907.355,00 

Lebih bayar Rp 761.171,00 

Diolah: oleh Penulis tahun 2021 



   70 

 

 

Berdasarkan sumber data yang telah diperoleh penulis dari PT kelola jasa 

maka diatas merupakan perhitungan PPh terutang pada tahun 2019. Berdasarkan 

laporan keuangan tahun 2019 diketahui laba fiskal perusahaan adalah sebesar Rp 

1.166.982.626,00. Dan berdasarkan SPT masa  PPh 21 yang telah dibayarkan 

adalah sebesar Rp 5.030.000,00 dan SPT masa PPh 23 sebesar Rp 80.679.190.00. 

Sesuai dengan pasal Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008. Tarif yang dikenakan 

atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah kurang dari Rp 50 

miliar atau peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp  4,8 miliar adalah 50%  x  

25%  x penghasilan kena pajak. Dengan demikian pajak penghasilan terutang PT 

Kelola Jasa Artha pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 145.872.828,00, total kredit 

pajak yang telah dipotong dan dipungut atas PPh 21 dan 23 sebesar Rp 

85.727.190,00 dan dapat dijadikan sebagai pengurang sehingga pajak yang harus 

dibayar sendiri adalah sebesar Rp 60.145.638,00 dan angsuran pajak untuk tahun 

2019 adalah sebesar Rp 60.907.355,00 sehingga dengan demikian PT Kelola jasa 

memiliki pajak Lebih bayar sebesar  Rp 761.171,00. 

Sesuai dengan latar belakang masalah maka dapat disimpulkan jika Pajak 

penghasilan 23 memiliki pengaruh sebesar Rp 80.697.190,00 memperkecil jumlah 

pajak penghasilan yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan dari Rp 

145.872.828,00 atau sebesar 55%.  Pajak yang sudah diangsurkan perusahaan pada 

tahun 2019 adalah sebesar Rp 60.907.335,00 PPh 25 yang sudah dibayarkan oleh 

perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak karena PPh 25 sudah 

dibayarkan oleh perusahaan sehingga dapat disimpulkan bahwa PPh 25 memiliki 

pengaruh memperkecil jumlah pajak penghasilan kurang bayar sebesar 41%.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dan penelitian yang telah dilakukan 

penulis atas analisis Pajak Penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 25 

terhadap pajak terhutang PT Kelola Jasa Artha, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Besarnya pengaruh PPh 23 terhadap pajak terhutang pada tahun 2019 adalah 

sebesar 55%. Pada tahun 2018 PPh 23 yang telah dipotong atas penghasilan jasa 

PT Kelola Jasa adalah sebesar Rp74.529.550 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 

80.697.190,00. Dalam masalah perhitungan PPh 23 perusahaan merupakan 

subjek pajak dipotong PPh 23 yang berarti pihak yang membeli jasa PT Kelola 

Jasa Artha adalah pihak yang bertugas menyetor PPh 23 dan Perusahaan hanya 

mendapatkan bukti potong pada SPT Masa yang akan digunakan pada saat 

melaporkan SPT Tahunan. PPh 23 merupakan kredit pajak yang sudah dipotong 

dan dapat dijadikan sebagai pengurang PPh terutang dan berdasarkan penelitian 

penulis diketahui bahwa PPh 23 memiliki pengaruh sebesar 55% dalam 
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mengurangi pajak terhutang perusahaan dan perhitungan PPh 23 sudah sesuai 

dengan peraturan perpajakan. 

2. Besarnya pengaruh pajak pasal 25 terhadap pajak terhutang adalah 41%. 

Perhitungan angsuran pajak PT Kelola Jasa Artha didasarkan pada PPh terutang 

pada tahun sebelumnya. PPh terutang pada tahun 2018 sebesar Rp 

141.171.502,00 dan kredit pajak yang sudah dipotong dan dipungut pada tahun 

2019 adalah sebesar Rp 80.349.550,00 sehingga dapat disimpulkan angsuran 

pajak pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 60.821.952,00 atau Rp 5.068.496.00 

dalam 1 bulan. Sehingga berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis PPh 25 

memiliki pengaruh sebesar Rp 41% mengurangi pajak penghasilan yang harus 

dibayarkan perusahaan. 

3. Besarnya pengaruh pajak pasal 23 dan 25 terhadap pajak penghasilan terutang 

adalah 96%.  Besarnya PPh terutang  yang harus dibayarkan perusahaan pada 

tahun 2019 adalah sebesar Rp 145.872.828.00 dan kredit pajak yang sudah 

dipotong dan dipungut perusahaan atas PPh 21 dan 23 adalah sebesar Rp 

85.727.190,00 dari total kredit pajak tersebut maka PPh 23 dan PPh 25 memiliki 

pengaruh sebesar 96% dalam mengurangi besarnya pajak yang masih terhutang. 

Berdasarkan perhitungan dan penelitian yang dilakukan penulis diketahui status 

pajak PT Kelola Jasa Artha pada tahun 2019 adalah lebih bayar sebesar  Rp 

761.171,00. 
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5.2  Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan kepada pihak yang terkait  

1. Pembukuan yang dilakukan perusahaan sudah sangat jelas, baik dan sesuai 

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga  sangat mudah 

dipahami oleh penulis, pembukuan yang baik merupakan sesuatu yang perlu 

untuk dipertahankan karena dengan adanya pembukuan yang baik maka 

perusahaan akan mengetahui perkembangan dan kemampuan perusahaan. 

2. Perhitungan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan sudah sesuai dengan 

peraturan perpajakan dan perhitungan pasal 25 yang dilakukan perusahaan 

sangat membantu dalam mengurangi besarnya pajak yang kurang bayar. 

Ketaatan perusahaan dalam membayar pajak harus tetap di pertahankan 

karena ketaatan dalam membayar pajak merupakan tindakan yang baik 

dalam bernegara. 

3. Perhitungan pajak penghasilan sudah sesuai dengan  peraturan perpajakan 

dan sebaiknya perlu untuk dipertaankan.
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