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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Evolusi tatanan kehidupan manusia yang berjalan kilat semenjak runtuhnya 

orde baru proses pergantian dalam seluruh bidang, cita- cita buat mewujudkan 

negeri yang maju memacu pergantian yang dasar di bermacam zona 

Sumber pemasukan negara terbesar ada di zona pajak. Untuk negeri, pajak 

ialah salah satu penerimaan sumber berarti digunakan yang buat membiayai 

pengeluaran baik pengeluaran terusan ataupun pengeluaran pembangunan. Dari 

segi sistim, pajak=ialah pemindahan sumber energi dari zona privat( industri) ke 

zona publik, pemindahan sumber energi tersebut hendak pengaruhi energi beli 

ataupun keahlian zona privat belanja.. 

Didalam sesuatu industri ada prosedur bagaikan pedoman ataupun acuan 

dalam bekerja cocok dengan guna serta perlengkapan evaluasi. Prosedur 

pelaksanaan mengaitkan sebagian bagian dalam industri dengan tujuan supaya 

sistem pelaksanaan pajak bisa diawasi dengan baik. 

Prosedur pelaksanaan pajak pemasukan pasal 21 pada PT Arthaprima Cipta 

Caturindo diawali menghitung, memotong, menyetor serta memberi tahu pajak 

tersebut ke pajak pelayanan kantor. Bersumber pada uraian diatas, alibi mau 

melaksanakan peninjauan lebih lanjut terpaut pelaksanaan pajak pemasukan pasal 

21 pada PT Arthaprima Cipta Caturindo pajak pemasukan pasal 21 disusun dalam 

wujud tugas akhir yang bertajuk “PROSEDUR PENERAPAN PAJAK 

PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP 

MENGGUNAKAN METODE E-Spt PADA PT. ARTAPRIMA CIPTA 

CATURINDO KOTA DEPOK.”  

 

I.2  Tujuan 

I.2.1  Tujuan Umum 

a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga jurusan Akuntansi di 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 

http://www.library.upnvj.ac.id/
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b. Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah Program 

Studi Akuntansi Diploma Tiga Universitas Pembangunan Nasional 

Veteran Jakarta. 

c. Mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari semasa kuliah ke dalam 

praktik kerja yang nyata. 

 

I.2.2  Tujuan khusus 

a. Selama melakukan praktik kerja lapangan di Konsultan Pajak Hary 

Suganda, penulis dapat memahami seperti apa proses kegiatan pajak. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan perihal prosedur prosedur 

penerapan PPH 21 atas karyawan tetap yang diterapkan oleh Konsultan 

Pajak Hary Suganda. 

 

I.3  Manfaat 

I.3.1  Secara Teoritis 

Laporan tugas akhir ini dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas 

wawasan dan pengalaman penulis mengenai akuntansi terutama di bidang pajak 

khususnya pada prosedur penerapan PPH 21 atas karyawan tetap. 

 

I.3.2  Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

1) Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja yang tidak 

pernah di dapatkan saat kuliah. 

2) Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari di universitas ke 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

b. Bagi Universitas 

1) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dapat menjalin  

hubungan yang baik dengan perusahaan tempat praktik kerja lapangan 

dilakukan. 

2) Menambah referensi di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, serta dapat 

menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca khususnya rekan-
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rekan mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah yang 

sama. 
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