PENERAPAN PPH PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN NET METHOD DAN
GROSS METHOD TERHADAP LAPORAN PAJAK TERHUTANG PADA PT.
BERKAT HANJUANG JAYA BANJARMASIN
Maria Anastasia
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin
Jl. A Yani Km 5,5 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e-mail: ernawati_stiepan@yahoo.co.id
Abstract: This research aims to determine the application of the Article 21 of
Income Tax by using a method to report net tax payable on PT. Berkat Hanjuang
Jaya Banjarmasin and to determine the application of Article 21 of Income Tax
using gross-up method to report the tax payable on the PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin. The analytical method used in this research is descriptive. The
results showed that on the calculation of income tax article 21 at PT. Berkat
Hanjuang Jaya Banjarmasin were cut and paid using the net method. Income tax
calculation Article 21 of Income Tax using the gross method will increase payroll
costs and reduce profits.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PPh pasal 21
dengan menggunakan net method terhadap laporan pajak terutang pada PT.
Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin dan untuk mengetahui penerapan PPh Pasal
21 karyawan menggunakan gross up method terhadap laporan pajak terutang
pada PT. Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin. Metode analisis yang digunakan
pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 karyawan pada PT. Berkat
Hanjuang Jaya Banjarmasin selama ini memotong dan membayarkan pajak
Penghasilan menggunakan metode net. Perhitungan Pajak penghasilan pasal 21
dengan menggunakan metode gross akan menambah biaya gaji dan memperkecil
laba perusahaan.
Kata Kunci: PPh Pasal 21, Metode Net, Metode Gross.

Latar Belakang
Pemerintah Indonesia untuk memenuhi
kebutuhan pengeluarannya, membutuhkan
sumber dana yang pasti setiap tahunnya.
Sumber dana pemerintah Indonesia tersebut
antara lain diperoleh melalui pendapatan non
pajak dan pendapatan pajak. Pendapatan non
pajak diperoleh pemerintah dari retribusi,
keuntungan BUMN/BUMD, denda dan sita,
sumbangan, serta hadiah dan hibah.
Sedangkan pendapatan pajak diperoleh
melalui penarikan Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPN & PPnBM), Bea
Materai, Pajak Bumi & Bangunan (PBB),

dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah &
Bangunan (BPHTB).
PPh pasal 21 adalah pajak atas
penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.
Dalam banyak perusahaan, PPh pasal 21
pegawai ditanggung oleh perusahaan.
Metode ini disebut dengan Net Method.
Dengan metode ini PPh pasal 21 karyawan
dibayar oleh perusahaan sehingga Take
Home Pay yang diperoleh oleh karyawan
adalah gaji bersih yang sudah dipotong pajak.
Perusahaan yang menggunakan metode ini

315

316 Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Vol 1, No 3, November 2015, hal 315-324

akan terkena koreksi fiskal positif, karena
adanya perbedaan biaya fiskal dan biaya
komersial. Beban PPh pasal 21 karyawan
yang
ditanggung
perusahaan
bukan
merupakan biaya yang boleh dikurangkan
untuk
mengetahui
penghasilan
netto
perusahaan, sehingga pada akhirnya harus
dimasukkan lagi ke dalam penghasilan
perusahaan.
Metode Gross Up adalah metode
dimana perusahaan memberikan tunjangan
pajak yang besarnya sesuai dengan PPh pasal
21 yang dipotong dari karyawan. Dengan
metode ini pegawai akan mendapatkan Take
Home Pay yang lebih besar karena gaji yang
diperoleh masih ditambah dengan tunjangan
pajak. Pegawai juga tidak lagi harus
membayar PPh pasal 21 yang terutang karena
jumlah tunjangan pajak yang diperoleh
besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang.
Bagi perusahaan, pemberian tunjangan ini
akan menghindarkan perusahaan dari koreksi
fiskal positif. Dengan begitu penghasilan
kena pajak perusahaan akan lebih kecil dan
akan mengakibatkan pajak yang harus
dibayarkan perusahaan menjadi lebih kecil.
Peneliti memilih PT. Berkat Hanjuang
Jaya Banjarmasin sebagai tempat penelitian
karena merupakan perusahaan yang termasuk
dalam wajib pajak badan yang memiliki
kewajiban untuk membayar pajak baik untuk
pegawai maupun perusahaan. PT. Berkat
Hanjuang Jaya Banjarmasin menggunakan
metode Net Method dalam pembayaran PPh
pasal 21 karyawannya selama tahun 2013
dan tahun 2014. Dengan metode ini, PT.
Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin akhirnya
akan dikenai koreksi positif karena beban
pajak penghasilan karyawan PT. Berkat
Hanjuang Jaya Banjarmasin ditanggung oleh
perusahaan tanpa melalui sistem pemberian
tunjangan. Hal tersebut akan menambah
jumlah Penghasilan Kena Pajak perusahaan
yang secara otomatis menambah beban pajak
penghasilan perusahaan.
Berdasarkan latar belakang yang telah
dikemukakan, maka dapat dirumuskan
masalah yang ada pada penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana penerapan Pph pasal 21
dengan menggunakan net method terhadap

laporan pajak terhutang pada PT. Berkat
Hanjuang Jaya Banjarmasin?
2. Bagaimana Penerapan Pph pasal 21
dengan menggunakan metode Gross Up
terhadap laporan pajak terhutang pada PT.
Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin ?
Studi Literatur
Dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, di Pasal 1 poin 1
dijelaskan bahwa pengertian 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. Menurut Sukardji (2011) pajak adalah
iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)
yang terutang oleh orang yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapatkan prestasi kembali,
yang langsung dapat ditunjuk, dan yang
gunanya
adalah
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas negara yang menyelenggarakan
pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2011)
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.
Dengan definisi yang diungkapkan
diatas Soemitro (2011) menyimpulkan bahwa
pajak memiliki 4 unsur yang membentuknya,
yaitu:
1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang
berhak memungut pajak hanyalah negara.
Iuran tersebut berupa uang (bukan
barang).
2. Berdasarkan
undang-undang.
Pajak
dipungut berdasarkan atau dengan
kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari
negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak
dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
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4. Digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi
masyarakat luas.
Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat
1, “penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat
dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang
bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun”. Menurut Djuanda (
2011:162 ) Pajak penghasilan Pasal 21
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji,
upah,
honorarium,
tunjangan,
dan
pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apa pun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan
yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek
pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
Berdasarkan Undang-Undang No.36
Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1 tentang Pajak
Penghasilan, objek Pajak adalah penghasilan,
yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
baik yang berasal dari Indonesia maupun dari
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
1. Penggantian atau imbalan berkenaan
dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan
lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau
kegiatan, dan penghargaan.
3. Keuntungan karena penjualan atau
karena pengalihan harta temasuk:
a. Keuntungan karena pengalihan harta
kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti
saham atau penyertaan modal.
b. Keuntungan karena pengalihan harta
kepada pemegang saham, sekutu, atau

anggota yang diperoleh perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya.
c. Keuntungan
karena
likuidasi,
penggabungan,
peleburan,
pemekaran,
pemecahan,
pengambilalihan
usaha,
atau
reorganisasi dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
d. Keuntungan karena pengalihan harta
berupa
hibah,
bantuan,
atau
sumbangan, kecuali yang diberikan
kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan
badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan,
koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro dan kecil,
yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak
yang bersangkutan.
e. Keuntungan karena penjualan atau
pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam
pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan.
4.

Penerimaan kembali pembayaran pajak
yang telah dibebankan sebagai biaya dan
pembayaran pengembalian pajak.
5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan
imbalan karena jaminan pengembalian
utang.
6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk
apapun,
termasuk
dividen
dari
perusahaan asuransi kepada pemegang
polis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi.
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan
hak.
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta;
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran
berkala.
10. Keuntungan karena pembebasan utang,
kecuali sampai dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
11. Keuntungan selisih kurs mata uang
asing.
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12. Selisih lebih karena penilaian kembali
aktiva.
13. Premi asuransi.
14. Iuran yang diterima atau diperoleh
perkumpulan dari anggotanya yang
terdiri dari Wajib Pajak yang
menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Tambahan kekayaan neto yang berasal
dari penghasilan yang belum dikenakan
pajak.
16. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara
perpajakan dan Surplus Bank Indonesia.
Selain itu, terdapat pula jenis-jenis
penghasilan yang tidak menjadi objek pajak.
Penghasilan jenis ini disebut sebagai
penghasilan yang dikecualikan dari objek
pajak, meliputi:
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk
zakat yang diterima oleh badan amil
zakat atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima zakat
yang
berhak
atau
sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di
Indonesia, yang diterima oleh lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah dan yang diterima oleh
penerima sumbangan yang berhak, yang
ketentuannya diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Harta hibahan yang diterima oleh
keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat, badan keagamaan,
badan pendidikan, badan sosial termasuk
yayasan, koperasi, atau orang pribadi
yang menjalankan usaha mikro dan
kecil, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan,
sepanjang
tidak
ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan atau penguasaan di antara
pihakpihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang
diterima oleh badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

sebagai pengganti saham atau sebagai
pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan
dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak
atau Pemerintah, kecuali yang diberikan
oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak
yang dikenakan pajak secara final atau
Wajib Pajak yang menggunakan norma
perhitungan khusus (deemed profit)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi
kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi bea siswa.
7. Dividen atau bagian laba yang akan
diterima atau diperoleh perseroan
terbatas sebagai Wajib Pajak dalam
negeri, koperasi, badan usaha milik
negara, atau badan usaha milik daerah,
dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan
di Indonesia dengan syarat:
a. Dividen berasal dari cadangan laba
yang ditahan.
b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha
milik negara dan badan usaha milik
daerah yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang
memberikan dividen paling rendah
25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana
pensiun yang pendiriannya telah
disahkan Menteri Keuangan, baik yang
dibayar oleh pemberi kerja maupun
pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan
oleh
dana
pensiun
sebagaimana
dimaksud pada huruf g, dalam bidangbidang tertentu yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh
anggota dari perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas sahamsaham, persekutuan, firma, dan kongsi,
termasuk pemegang unit penyertaan
kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan
yang
diterima
atau
diperoleh perusahaan modal ventura
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berupa bagian laba dari badan pasangan
usaha yang didirikan dan menjalankan
usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan
syarat badan pasangan usaha tersebut:
a. Merupakan perusahaan mikro, kecil,
menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha
yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
b. Sahamnya tidak diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan
tertentu yang ketentuannya diatur lebih
lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan.
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh
badan atau lembaga nirlaba yang
bergerak dalam bidang pendidikan
dan/atau
bidang
penelitian
dan
pengembangan, yang telah terdaftar pada
instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan kembali dalam bentuk
sarana
dan
prasarana
kegiatan
pendidikan dan/atau penelitian dan
pengembangan, dalam jangka waktu
paling lama 4 (empat) tahun sejak
diperolehnya sisa lebih tersebut, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan
oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan.
Menurut Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor: Per-31/PJ/2012 Bab 4 Pasal 5
penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
1. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 adalah:
a. Penghasilan yang diterima atau
diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa
Penghasilan yang Bersifat Teratur
maupun Tidak Teratur;
b. Penghasilan yang diterima atau
diperoleh penerima pensiun secara
teratur berupa uang pensiun atau
penghasilan sejenisnya.

c. Penghasilan berupa uang pesangon,
uang manfaat pensiun, tunjangan hari
tua, atau jaminan hari tua yang
dibayarkan
sekaligus,
yang
pembayarannya melewati jangka waktu
2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti
bekerja.
d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau
Tenaga Kerja Lepas, berupa upah
harian, upah mingguan, upah satuan,
upah borongan atau upah yang
dibayarkan secara bulanan.
e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara
lain berupa honorarium, komisi, fee,
dan imbalan sejenisnya dengan nama
dan dalam bentuk apapun sebagai
imbalan sehubungan jasa yang
dilakukan.
f. Imbalan kepada peserta kegiatan,
antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium,
hadiah atau penghargaan dengan nama
dan dalam bentuk apapun, dan imbalan
sejenis dengan nama apapun;
g. Penghasilan berupa honorarium atau
imbalan yang bersifat tidak teratur
yang diterima atau diperoleh anggota
dewan komisaris atau dewan pengawas
yang tidak merangkap sebagai Pegawai
Tetap padaperusahaan yang sama.
h. Penghasilan berupa jasa produksi,
tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan
lain yang bersifat tidak teratur yang
diterima atau diperoleh mantan
pegawai; atau i. Penghasilan berupa
penarikan dana pensiun oleh peserta
program pensiun yang masih berstatus
sebagai pegawai, dari dana pension
yang pendiriannya telah disahkan oleh
Menteri Keuangan.
2. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk pula
penerimaan dalam bentuk natura dan/atau
kenikmatan lainnya dengan nama dan
dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak
Panghasilan yang bersifat final
b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak
Penghasilan
berdasarkan
norma
penghitungan khusus (deemed profit).
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Menurut Peraturan Menteri Keuangan
RI Nomor 162/PMK.011/Thn 2012 tentang
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP),
PTKP yang mulai berlaku tanggal 1 januari
2013 adalah:
1. Untuk diri Wajib Pajak (WP) Rp.
24.300.000,- per tahun.
2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
Rp.2.025.000,- per tahun.
3. Tambahan
untuk
istri
yang
penghasilannya digabung dengan suami
Rp. 24.300.000,- per tahun.
4. Tambahan untuk setiap anggota sedarah
dalam garis keturunan lurus, serta anak
angkat
yang
menjadi
tanggungan
sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang
Rp.2.025.000,- per tahun. Tambahan
PTKP
untuk
istri
yang
bukan
penghasilannya digabung dengan suami,
diberikan apabila bukan karyawati tapi
mempunyai penghasilan bebas yang tidak
ada
hubungannya dengan pekerjaan
suami atau anggota keluarga lainnya.
Selain itu juga bisa karena istri bekerja
sebagai karyawati pada perusahaaan yang
bukan
sebagai
pemotong
pajak.
Tanggungan yang diperkenankan adalah
keluarga sedarah dan semenda dalam garis
keturunan lurus, serta anak angkat yang
menjadi tanggungan sepenuhnya yang
tidak mempunyai penghasilan dan seluruh
hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.
Berdasarkan pasal 31 E Undangundang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak
penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri
dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif
sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp.
4.800.000.000,00.
Penerapan tarif PPh Badan Tahun 2012
dan tahun 2011 dalam perhitungan PPh
Terutang:
1. Untuk Peredaran Usaha Bruto sampai
dengan Rp. 4.800.000.000,00 tarif PPh
Badan dikenakan sebesar 25% x 50% x
Penghasilan Kena Pajak.

2. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.
4.800.000.000,00 sampai dengan Rp.
50.000.000.000,00 tarif PPh Badan
dikenakan sebesar:
a. Bagian Peredaran Usaha Bruto sampai
dengan Rp. 4.800.000.000,00. 25% x
50% x Penghasilan Kena Pajak (bagian
Peredaran
Usaha
Bruto
Rp.
4.800.000.000,00)
b. Bagian Peredaran Usaha Bruto diatas
Rp. 4.800.000.000,00 sampai dengan
Rp. 50.000.000.000,00. 25% x
Penghasilan Kena Pajak (bagian
Peredaran Usaha Bruto diatas Rp.
4.800.000.000,00)
c. Untuk Peredaran Usaha Bruto diatas
Rp. 50.000.000.000,00 tarif PPh Badan
dikenakan sebesar 25% x Penghasilan
Kena Pajak.
Metode Netto, yaitu metode dimana
perusahaan menanggung pajak karyawannya.
Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen
Pajak No. 31/PJ/2008 Pasal 8 ayat 2
menegaskan bahwa pajak penghasilan yang
ditanggung oleh pemerintah, merupakan
penerimaan dalam bentuk kenikmatan.
Dalam metode ini besarnya PPh Pasal 21
yang ditanggung oleh perusahaan tersebut
tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak di
SPT PPh Pasal 21 serta tidak bisa dibiayakan
(non deductible).
Metode Gross Up, yaitu metode
dimana perusahaan memberikan tunjangan
pajak yang perhitungannya menggunakan
rumus tertentu sehingga jumlahnya sama
besar dengan jumlah pajak penghasilan yang
dipotong dari karyawan. Dalam metode ini,
PPh Pasal 21 karyawan yang ditanggung oleh
perusahaan akan dimasukkan dalam gaji
bruto karyawan, sehingga akan menambah
biaya gaji yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Akan tetapi dengan metode ini perusahaan
tidak akan dikenai koreksi fiskal karena
tunjangan pajak tersebut merupakan biaya
yang dapat dikurangkan dari penghasilan
bruto perusahaan.
Metode Penelitian
Jenis data yang digunakan dalam
penulisan penelitian ini adalah data kualitatif
dan data kuantitatif. Sumbernya ada yang
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dari sumber primer dan ada pula yang berasal
dari sumber sekunder. Pengumpulan data
dilakukan
melalui
teknik
observasi,
wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.
Metode analisis yang digunakan dalam
pembahasan skripsi ini adalah analisis
deskriptif komparatif yakni suatu analisis
yang menguraikan dan membandingkan
perhitungan pajak penghasilan karyawan
menurut
Undang-Undang Perpajakan.
Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Berkat
Hanjuang Jaya Banjarmasin beralamat di
Jalan Cendrawasih RT 13 No 29
Banjarmasin Kalimantan Selatan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan
Manajemen PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin menerapkan sistem penggajian
dengan baik, hal ini ditempuh
untuk
pengelolaan sumber daya manusia yang
dimiliki oleh perusahaan. PT. Berkat
Hanjuang Banjarmasin selaku pemberi kerja
memotong sendiri pajak dari gaji yang
diterima/diperoleh karyawannya. PPh Pasal
21 dihitung dari total penerimaan gaji dan
tunjangan-tunjangan dikurangi biaya jabatan
dan iuran-iuran yang dibayarkan oleh
karyawan dikurangi Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP), dikalikan dengan tarif pasal
17 kemudian dibuat bukti potongan. Adapun
penghitungan PPh pasal 21 karyawan yang
berjumlah 111 orang.
PT. Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin
selaku pemberi kerja memotong sendiri pajak
dari gaji yang diterima/peroleh karyawannya.
PPh pasal 21 dihitung dari total penerimaan
gaji dikurangi biaya jabatan dan iuran-iuran
yang dibayarkan oleh karyawan dikurangi
penghasilan tidak kena pajak (PTKP),
dikalikan tariff pasal 17 kemudian dibuat
bukti potongan, adapun contoh penghitungan
PPh pasal 21 yang dilakukan PT. Berkat
Hanjuang Jaya Banjarmasin untuk salah satu
karyawan perusahaan PT. Berkat Hanjuang
Jaya Banjarmasin ditunjukkan pada tabel 1.
Berdasarkan ketentuan objek yang
dikenakan PPh Pasal 21 karyawan, maka
lembur karyawan juga termasuk objek PPh
pasal 21 dan PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin selama ini lembur karyawan
tidak dianggap sebagai objek pajak PPh pasal
21 oleh karena itu perhitungan PPh Pasal 21
menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008
dengan menggunakan metode gross dapat
dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Perhitungan PPh pasal 21 Salah Satu Karyawan PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin dengan Metode Netto
Tahun 2013 : Helfi Halim
Gaji Pokok
Premi Asuransi
THR
Jumlah Penghasilan Bruto
Pengurangan :
Biaya Jabatan
Iuran Pensiun
Jumlah Pengurangan
Jumlah penghasilan netto
Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP)
WP Sendiri
WP Kawin
Tambahan Anak 2

300.000.000
23.220,000
25,000,000
348,220.000
6,000,000
2.400,000
8,400,000
339.820,000
24,300,000
2,025,000
4,050,000
30,375,000

Penghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21
Rp. 50.000.000 x 5%
Rp. 200.000.000 x 15%
(Rp. 309.445.000-200.000.000-50.000.000)x25%

309.445,000
2,500,000
30,000,000
14.861.250
47.361.250
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Tabel 2. Perhitungan PPh pasal 21 Salah Satu Karyawan PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin dengan Metode Gross
Tahun 2013 : Helfi Halim
Gaji Pokok
Premi Asuransi
Tunjangan Pajak
THR
Jumlah Penghasilan Bruto
Pengurangan :
Biaya Jabatan
Iuran Pensiun
Jumlah Pengurangan
Jumlah penghasilan netto
Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP)
WP Sendiri
WP Kawin
Tambahan Anak 2

300,000,000
23,220,000
47.361.250
25,000,000
395.581.250
6,000,000
2,400,000
8,400,000
387.181.250
24,300,000
2,025,000
4,050,000
30,375,000
356.806.000

Penghasilan Kena Pajak
PPh Pasal 21
Rp. 50.000.000 x 5%
Rp. 200.000.000 x 15%
(Rp. 356.806.000-200.000.000-50.000.000)x25%

2,500,000
30,000,000
26.701.500
59.201.500

Dengan memperhatikan selisih antara
perhitungan PPh Pasal 21 antara metode net
yang digunakan selama ini dengan metode
gross yang disarankan, dapat dilihat selisih
jumlah penghasilan kena pajak (ditunjukkan
pada Tabel 1 dan 2). Berdasarkan selisih
tersebut, jika diaplikasikan pada seluruh
karyawan, maka dapat ditentukan jumlah
pajak penghasilan terutang badan PT. Berkat
Hanjuang Jaya Banjarmasin untuk metode
net maupun metode gross.
Tabel 3. Laporan Laba Rugi (Net Method) PT.
Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin Periode 31
Desember 2013
Perkiraan Pendapatan
Total ( Rp )
Pendapatan
48,534,199,360
HPP
37.635.400.333
Laba Kotor
10.898.799.027
Biaya Gaji Karyawan
4.318.624.440
Biaya Adm & Umum
312,054,522
Biaya Listrik Air
152,858,400
Telpon
Biaya Penyusutan
3,528,081,640
Biaya Pemasaran
8,951,618
Saldo Laba
2.578.228.407
Tarif Pajak : ( Rp. 4.800.000.000 : Peredaran Bruto ) x
Laba Kena Pajak
( Rp. 4.800.000.000 : 48.534.199.360 ) x
Rp. 2.578.228.407= Rp. 254.985.072
25% x 50%x Rp. 254.985.072 = Rp. 31.873.134,Sisanya 25% x Rp ( 2.578.228.407-254.985.072) =
Rp. 580.810.750

Jadi jumlah pajak penghasilan terutang badan PT.
Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin sebesar
Rp. 31.873.134 + Rp. 580.810.750 = Rp. 612.683.884,Tabel 3. Laporan Laba Rugi (Gross Method) PT.
Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin Periode 31
Desember 2013
Perkiraan Pendapatan
Total ( Rp )
Pendapatan

48,534,199,360

HPP
37.635.400.333
Laba Kotor
10.898.799.027
Biaya Gaji Karyawan
4.473.758.335
Biaya Adm & Umum
312,054,522
Biaya Listrik Air Telpon 152,858,400
Biaya Penyusutan
3,528,081,640
Biaya Pemasaran
8,951,618
Saldo Laba
2.423.094.512
Tarif Pajak : ( Rp. 4.800.000.000 : Peredaran Bruto ) x
Laba Kena Pajak
( Rp. 4.800.000.000 : 48.534.199.360 ) x
Rp. 2.423.094.512= Rp. 239.642.433
25% x 50%x Rp. 239.642.433 = Rp. 29.955.304,Sisanya 25% x Rp ( 2.423.094.512-239.642.433) =
Rp. 545.863.019,Jadi jumlah pajak penghasilan terutang badan PT.
Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin sebesar
Rp. 29.955.304 + Rp. 545.863.019 = Rp. 575.818.323,-

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang dilakukan Pasal 21
Karyawan pada PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin maka dapat implikasikan
bahwa PT. Berkat
Hanjuang Jaya

Anastasia, Penerapan PPh Pasal 21 Dengan …. 323

Banjarmasin sudah memotong pajak terutang
pada karyawan sesuai dengan ketentuan
Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dan
PP No. 46 Tahun 2013 yang dipungut dan
terutang tahun 2014.
Dari perhitungan yang telah dibuat
dapat diimplikasikan bahwa semua karyawan
PT. Berkat Hanjuang Jaya Banjarmasin tahun
2013 sejumlah 111 orang menggunakan
metode netto harus membayar pajak
penghasilan
pasal
21
sebesar
Rp.
155.133.895,- dengan biaya gaji karyawan
yang dapat diakui perpajakan sebesar Rp.
4.318.624.440,-. sedangkan menurut metode
gross harus membayar Pajak Penghasilan
Pasal 21 sebesar Rp. 212.345.877,- dan biaya
gaji karyawan yang dapat diakui sebesar Rp.
4.473.758.335,-. Dari perhitungan dengan
menggunakan metode netto dan metode gross
ada selisih pembebanan biaya gaji sebesar
Rp. 155.133.895 dan berpengaruh terhadap
perhitungan pajak badan perusahaan. Dan
untuk tahun 2014 menggunakan metode netto
harus membayar pajak penghasilan pasal 21
sebesar Rp. 212.832.110,- dengan biaya gaji
karyawan yang dapat diakui perpajakan
sebesar Rp. 4.807.225.000,-. sedangkan
menurut metode gross harus membayar Pajak
Penghasilan Pasal
21 sebesar Rp.
255.212.151,- dan biaya gaji karyawan yang
dapat diakui sebesar Rp. 5.020.057.110,-.
Dari perhitungan dengan menggunakan
metode netto dan metode gross ada selisih
pembebanan biaya gaji sebesar Rp.
212.832.110 dan berpengaruh terhadap
perhitungan pajak badan perusahaan.
Bagi PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin, hasil penelitian ini dapat
memberikan masukan dalam melakukan
perhitungan PPh pasal 21 agar sesuai dengan
kaidah Undang-undang Perpajakan yang
berlaku.
Kesimpulan
Terdapat dua kesimpulan yang dapat
dikemukakan sebagai hasil dari penelitian
ini. Kesimpulan yang pertama adlah bahwa
perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21
karyawan pada PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin selama ini memotong dan
membayarkan pajak Penghasilan Pasal 21
selama ini menggunakan metode netto.

Kesimpulan yang kedua adalah bahwa
perhitungan Pajak penghasilan pasal 21
karyawan pada PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin dengan menggunakan metode
gross akan menambah biaya gaji dan
memperkecil laba perusahaan.
Hendaknya PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin melakukan koreksi atas
perhitungan yang dilakukan. koreksi tersebut
dapat membandingkan dengan ketentuan UU
pajak No 36 Tahun 2008 sehingga
perhitungan yang dilakukan sesuai dan
efektif. PT. Berkat Hanjuang Jaya
Banjarmasin
sebaiknya
menggunakan
alternatif perhitungan pajak dengan cara
member tunjangan atau menggunakan
metode Gross Up, karena selain dapat
menghemat pajak juga meningkatkan
kesejahteraan karyawannya.
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