
A. Latar belakaog masalah 

BABI 

PENDAKULLA~ 

Dalam suatu perusahaan atau organisasi tidak luput dari pegl!lolaan 

masalah Administmsi, karena Administrasi mcrupakan l1tik pokok di dal:un 

pcrusahaan. Untuk berkcmbang. tumbuh. dan bergernk. Pcn1sahaan itu dibutuhkan 

Admmistrasi yang baik. Admmistra.~i adalah sesuatu yang terdapat didalam 

scsuatu organisas1 modern yang mcmberi hayat kepada organisasi ter<>cbut. 

schingga organisasi iru dapat berkcmhang, tumhuh dan bergemk. Pajak 

mcrupakan iw.m wajib Masyarakat kcpada negara yang dapat dipaksaknn tanpa 

mendapatkan kontraprestasi sccara langsung. dan apabila ada dari masyarakat 

yang tidak melunasinya maka akan dikenakan sanksi oleh negara. Untuk 

menunjang kebijaksanaan keuangan tersebut, dilaksanakan pengembangan 

pcrangkat fiskal yaitu perpajakan. 

Pajak sangat dibutuhkan dalam pembiayaan rutin maupun pembiayaan 

pembangunan, yaitu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Bclanja Ncgara 

(APBN). Oleh karena itu, menempalkan perpajakan yang berdasarkan asas 

keadilan dan pemerataan khususnya pajak langsung sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara merupakan salah satu pendukung yang sangat tepat dalam 

memecahkan masalah pembiayaan ncgam. 

Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut 

pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang bcmsal dari pendapatan 

mkyat. Dari bcrbagai jenis pajak pcnghasilan yang ada, Pajak Penghasilan (PPh) 
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Pnsul 21 merupakan salah salU pajak yang membcrikan masukan sangat besar bagi 

negara. Kebijakan pemerintah dalam mcngatur Pajak Pcnghasilan (PPh) Pasal 21 

antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 

sebagaimana tclah diubah dcngan Undang-undang Nomor 10 iohun 1994, dan 

pc!rubahan Lerakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya 

aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkanya Kcputusan Direktorot 

Jendcral Pajak No. KEP-5451PJ'2000 rcntang pelU11JUk pelaksanMil p.:motongan. 

penyetoran dan pclapomn PPh Pasal 21 schubungan dengan pckcrjMil jasa dan 

kcgiatan orang pribadi. 

PT. Sarana Agro Nusantara (SAl\) Bdawan Medon yang merupabn 

suatu perusahMil yang bergcrak daJam bidang peoyulingan minyak CPO. Dalam 

melakukan aktivitas ekonomi pcrusahMil tidak tcrlepas dari mekanisme 

administrasi. Pajak dapat menggerakkan peran yang sangat besar dalam 

mcnghasilkan penerimMil dalarn negeri yang sangat dipcrlukan gunn mewujudkan 

kelangsungan dan peniogkman pcmbangunan nasional. Hal ini bernrti bahwa 

mekanisme administrasi pajak sangat besar bagi Badan Usaha untuk mengetahui 

garnbaran yang sebenamyn mengenai laporan kcuangan pcrusahaan. 

Peran mckanisme administrasi pajak sangat penting karena basil dari 

anal isis digunakan oleh berbagai pihak baik inlcm maupun ekstern pcrusahaan 

daJarn pengambilan keputusan sehingga koodisi keuangan perlu diketahui 

bagaimana sebenarnya, Khususnya dalarn hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21. 

Namun dalam kenyatan selarna ini, sebagian kebijakan pemerintah 

temyata masih kurang dipaharni dan bc1urn dapat dilakukan scpcnuhnya o1eh 
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