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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penulisan 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang 

digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak dipungut dari rakyat Indonesia dan 

menjadi salah satu kewajiban bagi rakyat Indonesia yang telah memenuhi 

persyaratan sebagai wajib pajak yang dapat dipaksakan penagihannya. Mengacu 

pada UU No 28 Tahun 2007  Pasal 1 menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah 

kontribusi kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi dan/atau 

badan yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi 

penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh 

dengan mencari wajib pajak yang baru karena potensi pajak sebenarnya masih 

sangat besar. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui peningkatan kualitas 

aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan kepada 

para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan 

penagihan aktif serta penegakan hukum atau law enforcement. 

Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari 

official assessment system menjadi self assessment system. Self assessment 

system adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan dan 

tanggungjawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun faktanya banyak wajib 

pajak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya dengan berbagai alasan. Salah 

satunya karena sistem penghitungan yang rumit serta proses pembayarannya yang 

sulit.  

Salah satu penerimaan pajak yang sistem pemungutannya menggunakan  

self assessment system adalah Pajak Penghasilan (PPh). Penerimaan yang 

termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh) antara lain : PPh pasal 21, PPh pasal 22, 

PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26 dan PPh final
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pasal 4 ayat (2). Terdapat pengecualian khusus atas perhitungan pajak yang 

dikenakan PPh final pasal 4 ayat (2). PPh pasal 4 ayat (2) adalah pajak 

penghasilan yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasan, kewajiban 

pajaknya telah selesai. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh pasal 4 ayat 

(2) tidak dapat dikreditkan. Selain itu, omset terkait transaksi yang dikenakan PPh 

pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha melainkan dimasukkan 

dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh final. Namun, masih banyak 

wajib pajak yang beranggapan bahwa penghitungan PPh pasal 4 ayat (2) sama 

dengan penghitungan PPh lainnya yang dapat dikreditkan. 

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara agar wajib pajak tidak 

kesulitan dalam melakukan pembayaran pajak salah satunya dengan 

membayarkan pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak 

(SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh 

wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan  dengan cara lain 

ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk  oleh Menteri Keuangan. 

Wajib pajak cenderung akan lebih memilih cara pembayaran pajak yang lebih 

efisien dan praktis untuk memenuhi kewajiban perpajakanya. Namun demikian, 

masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam membayarkan pajak 

yang terutang melalui Surat Setoran Pajak (SSP).  

Melihat permasalahan tersebut, sebagai sarana pemahanan yang lebih 

mendalam bagi wajib pajak mengenai PPh final pasal 4 ayat (2) dan tata cara 

membayarkan pajak melalui Surat Setoran Pajak (SSP), penulis tertarik untuk 

mengangkat judul Tugas Akhir “MEKANISME PENGHITUNGAN, 

PENGISIAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN SURAT SETORAN PAJAK 

(SSP) ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2)” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini perlu dilakukan pembatasan terhadap 

ruang lingkup agar lebih terarah serta uraian pembahasan tidak menyimpang dari 

judul penulisan yaitu mengenai Mekanisme Penghitungan, Pengisian, Penyetoran, 
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dan Pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh final pasal 4 ayat (2). Ruang 

lingkup pembahasan masalah meliputi beberapa bagian yaitu : 

1. Bagaimana pemahaman dasar tentang pajak? 

2. Bagaimana landasan teori mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) dan PPh 

final pasal 4 ayat (2)? 

3. Bagaimana contoh penghitungan dan pengkajian PPh final pasal 4 ayat 

(2)? 

4. Bagaimana tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP)? 

5. Bagaimana mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak? 

6. Bagaimana sanksi administrasi yang dikenakan berkaitan dengan 

keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran umum mengenai pajak dan Surat Setoran Pajak 

(SSP) atas PPh final pasal 4 ayat (2). 

2. Mengetahui contoh penghitungan dan pengkajian PPh final pasal 4 ayat 

(2). 

3. Mengetahui tata cara pengisian Surat Setoran Pajak (SSP). 

4. Mengetahui mekanisme penyetoran dan pelaporan pajak. 

5. Mengetahui sanksi administrasi yang dikenakan berkaitan dengan 

keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak. 

 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagi keilmuan 

Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan wawasan mengenai peraturan perundang-undangan Pajak 

Penghasilan (PPh) final pasal 4 ayat (2) khususnya mengenai mekanisme 
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penghitungan, penyetoran dan pelaporan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh 

final pasal 4 ayat (2). 

2. Bagi praktisi 

Memberikan masukan kepada wajib pajak mengenai perbedaan 

penghitungan PPh pasal 4 ayat (2) yang merupakan PPh final dengan PPh 

lainnya serta memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang 

mekanisme penghitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan Surat 

Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4 ayat (2). 

3. Bagi kebijakan 

Tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan bagi pihak 

pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen pajak yang dapat dikembangkan 

berkenaan dengan permasalahan yang dibahas mengenai mekanisme 

penghitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan Surat Setoran Pajak 

(SSP) atas PPh final pasal 4 ayat (2). 

 

1.4 Cara Pengumpulan Data 

1.4.1 Jenis-jenis Data 

Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data. Adapun jenis-jenis data tersebut meliputi :  

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti 

sebagai objek penulisan (Umar, 2003). Data primer tersebut diperoleh 

melalui metode wawancara mendalam atau in-depth interview dengan 

memberikan beberapa pernyataan kepada karyawan yang berada di kantor 

Budy Santoso Consulting Tax and Management Semarang yang berkaitan 

dengan mekanisme penghitungan, pengisian, penyetoran dan pelaporan 

Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh final pasal 4 ayat (2). 

2. Data sekunder 

Data sekumder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

menjadi publikasi, data yang sudah dikumpulkan oleh pihak instansi lain 

(John Supranto, 2003). Data tersebut didapatkan dari dokumen-dokumen 



5 

 

 

resmi pihak kantor Budy Santoso Consulting Tax and Management 

Semarang yang berkaitan dengan penulisan laporan Tugas Akhir 

khususnya mengenai Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh final pasal 4 ayat 

(2). Data tersebut antara lain : 

a. Laporan keuangan wajib pajak, 

b. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh final pasal 4 ayat (2), 

c. Bukti Potong atas PPh final pasal 4 ayat (2), 

d. Formulir SPT Masa PPh final pasal 4 ayat (2). 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan laporan Tugas 

Akhir ini adalah : 

a. Metode wawancara (interview) 

Wawancara adalah proses komunikasi interaksi antara dua pihak yang 

setidaknya satu diantara mereka memiliki tujuan serius yang telah 

ditetapkan dan melibatkan proses tanya jawab tentang sesuatu (Stewart 

dan Cash, 2012). Beberapa pertanyaan diberikan kepada supervisor dan 

karyawan dari kantor Budy Santoso Consulting Tax and Management 

Semarang. Seluruh pertanyaan dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan pada 

tujuan laporan guna mendukung hasil laporan yang lebih baik. 

b. Metode pengamatan (observasi) 

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis, logis, objektif dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik 

dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Observasi dilakukan dengan 2 (dua) cara pada 

saat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) di kantor Budy 

Santoso Consulting Tax and Management Semarang, yaitu : 

1. Sebelum pengumpulan data, bertujuan guna memperoleh gambaran 

yang tepat dan sesuai dengan objek penelitian agar dapat mudah 

menyusun daftar pertanyaan. 
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2. Sesudah pengumpulan data, bertujuan untuk melihat sampai mana 

kebenaran dari data atau informasi yang telah diperoleh. 

c. Metode studi pustaka 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi 

penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988). 

Metode ini merupakan langkah penting dimana setelah ditetapkannya 

topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang 

berhubungan dengan topic penelitian (Nazir, 1998). Sumber-sumber dapat 

diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian yang sesuai. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Hasil penilisan Tugas Akhir yang telah disusun oleh penulis disajikan agar 

dapat dengan mudah dipahami. Berikut merupakan sistematika penulisan tugas 

akhir adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang 

Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Jenis-

jenis Data, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR BUDY SANTOSO 

CONSULTING TAX AND MANAGEMENT SEMARANG 

Pada bab ini berisi Sejarah Kantor Budy Santoso Consulting 

Tax and Management, Visi dan Misi, Logo Kantor, Ruang 

Lingkup, Tata Nilai Kantor, Struktur Organisasi dan Tugas 

Pokok. 

BAB III : PEMBAHASAN TENTANG MEKANISME 

PENGHITUNGAN,  PENGISIAN, PENYETORAN DAN 

PELAPORAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAS 

PPH FINAL PASAL 4 AYAT (2) 

Pada bab ini berisi tentang Definisi Pajak, Fungsi Pajak, Syarat 
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Pemungutan Pajak, Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan 

Pajak, Pengelompokan Pajak, Tata Cara Pemungutan Pajak, 

Timbul dan Hapusnya Utang Pajak, Hambatan Pemungutan 

Pajak, Tarif Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP), Jenis-jenis Surat 

Setoran Pajak (SSP), Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Final 

Pasal 4 ayat (2), Objek Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 

ayat (2), Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2), 

Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Pajak,  Kewajiban Bagi 

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat (2), 

Bukti Potong, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak 

Penghasilan (PPh), Contoh Penghitungan dan Pengkajian PPh 

Final Pasal 4 ayat (2), Tata Cara Pengisian Surat Setoran Pajak 

(SSP), Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran dan Pelaporan PPh 

Final Pasal 4 ayat (2), Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan 

Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh Final Pasal 4 ayat (2), 

Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyetoran dan 

Pelaporan Pajak, Solusi Mengurangi Keterlambatan 

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pada Budy Santoso 

Consulting Tax and Management Semarang. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan laporan 

Tugas Akhir yang berisi rangkuman dan kesimpulan yang 

diuraikan pada Bab III. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


