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ABSTRAKSI 
 

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut tiga sistem 
pemungutan pajak yaitu: Official Assessment System, Self Assessment System 
dan With Holding System Pajak Penghasilan termasuk dalam sistem 
pemungutan pajak Official Assessment System, dimana dalam sistem tersebut 
wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak 
yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 
terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan.Salah satu yang termasuk dalam Pajak Penghasilan adalah PPh 
Pasal 21 

Pajak Penghasilan 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 Subjek Pajak dalam negeri. 

Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan 
terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib 
pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi 
objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.  
 
Kata Kunci: PPh Pasal 21, Pajak 

 
ABSTRACT 

 
Tax collection system in Indonesia adheres to the three tax collection 

system, namely: Official Assessment System, Self Assessment System and 
System With Holding Tax is included in the tax collection system Official 
Assessment System, where in the system Wajib Pajak is given credence to 
calculate themselves the amount of tax payable in a tax year. Calculation of 
Income Tax (VAT) payable Wajib Pajak himself in the tax return tax return. One 
of which is included in the income tax is the PPh Pasal 21 

PPh Pasal 21 is a tax on income in the form of salaries, wages, fees, 
allowances and other payments by name and in any form in connection with a 
job or position, services, and activities undertaken by the private domestic tax 
subject. 

Non taxable income, abbreviated PTKP is a reduction in the gross 
income of the individual or individuals as a Wajib Pajak in the country in 
calculating the taxable income which is the object of income tax to be paid 
Wajib Pajak in Indonesia 
 
Key Words: PPh Pasal 21, Tax 

 
 

 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Konsep dan Definisi 
Pajak merupakan 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 pasal 4 ayat (1) Undang- 
Undang Nomor 36 Tahun 2008 
pengertian dari pajak penghasilan 
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adalah pajak yang dikenakan terhadap 
orang pribadi atau perseorangan dan 
badan berkenaan dengan penghasilan 
yang diterima atau diperolehnya 
selama satu tahun pajak 

Pajak Penghasilan adalah 
Penghasilan yang telah diperoleh oleh 
setiap wajib pajak yang memiliki 
NPWP (nomor pokok wajib pajak) 
wajib dikenakan pajak yaitu pajak 
penghasilan. Pajak penghasilan 
adalah pajak yang dikenakan pada 
subjek pajak atas penghasilan yang 
diperolehnya pada tahun pajak, dapat 
pula dikenakan pajak untuk 
penghasilan dalam bagian tahun 
pajak, dapat pula dikenakan pajak 
untuk penghasilan dalam bagian tahun 
pajak bila kewajiban pajak subjektifnya 
dimulai atau berakhir tahun pajak. 

Sistem pemungutan pajak di 
Indonesia menganut tiga sistem 
pemungutan pajak yaitu: Official 
Assessment System, Self Assessment 
System dan With Holding System 
Pajak Penghasilan termasuk dalam 
sistem pemungutan pajak Official 
Assessment System, dimana dalam 
sistem tersebut wajib pajak diberikan 
kepercayaan untuk menghitung sendiri 
besarnya pajak yang terutang dalam 
suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak 
Penghasilan (PPh) terutang dilakukan 
oleh Wajip Pajak sendiri dalam SPT 
Tahunan Pajak Penghasilan.Salah 
satu yang termasuk dalam Pajak 
Penghasilan adalah PPh Pasal 21.  

Menurut peraturan Dirjen pajak 
Nomor: PER -31/PJ/2012 Tentang 
Pedoman Teknis dan Tata Cara 
Pemotongan, Penyetoran dan 
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 
dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa 
dan kegiatan orang pribadi pasal 1 
ayat 2, 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 subyek pajak dalam 
negeri. 
 

2. KAJIAN TEORI 

2.1 Kebijakan Pajak Penghasilan 
PPh Pasal 21 

Dasar hukum Pajak Penghasilan PPh 
pasal 21 yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan 
Undang-undang No. 28 Tahun 
2007. 

2. Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan 
Undang-undang Nomor 36 
Tahun 2008. 

3. Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 
541/KMK.04/2000 
sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 
184/PMK.03/2007 tentang 
Penentuan Tanggal Jatuh 
Tempo Pembayaran dan 
Penyetoran Pajak, Penentuan 
Tempat Pembayaran Pajak, 
dan Tata Cara Pembayaran, 
Penyetoran dan Pelaporan 
Pajak, serta Tata Cara 
Pengangsuran dan Penundaan 
Pembayaran Pajak. 

4. Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor PMK-254/PMK.03/2008 
tentang Penetapan Bagian 
Penghasilan Sehubungan 
Dengan Pekerjaan dari 
Pegawai Harian dan Mingguan 
serta Pegawai Tidak Tetap 
Lainnya yang Tidak Dikenakan 
Pemotongan Pajak 
Penghasilan. 

5. Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 
sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-
57/PJ/2009 tentang Pedoman 
Teknis Tata Cara Pemotongan, 
Penyetoran, dan Pelaporan 
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Pajak Penghasilan Pasal 
21/26. 

6. Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 
162/PMK.011/2012 tentang 
Penyesuaian Besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. 

7. Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 
tentang Pedoman Teknis Tata 
Cara Pemotongan, Penyetoran 
dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan Pasal 21 dan/atau 
Pajak Penghasilan Pasal 26 
Sehubungan dengan 
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan 
Orang Pribadi. 

 
2.2 Wajib Pajak PPh Pasal 21  
Penerima Penghasilan yang dipotong 
PPh pasal 21 adalah: 

1. Pejabat Negara ( Presiden dan 
Wakil, DPR, Gubernur, dll) 

2. Pegawai Negeri Sipil 
3. Pegawai, adalah setiap orang 

pribadi, yang melakukan 
pekerjaan berdasarkan 
perjanjian atau kesepakatan 
kerja baik tertulis maupun tidak 
tertulis. 

4. Pegawai Tetap, adalah orang 
yang bekerja pada pemberi 
kerja, yang menerima atau 
memperoleh gaji dalam jumlah 
tertentu secara berkala. 

5. Pegawai dengan status Wajib 
Pajak Luar Negari, adalah 
orang Pribadi yang tidak 
bertempat tinggal di Indonesia 
tidak lebih dari 183 hari dalam 
jangka waktu 12 bulan yang 
menerima atau memperoleh 
gaji, honorarium dan atau 
imbalan lain sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, dan 
kegiatan. 

6. Pegawai Lepas (yang hanya 
menerima imbalan apabila 
orang yang bersakutan bekerja. 

7. Penerima pensiun. 
8. Penerima Honorarium 
9. Penerima Upah (upah harian, 

mingguan, borongan atau upah 
satuan) 

 

2.3 Objek Pajak PPh Pasal 21 
Penghasilan yang dikenakan 
pemotongan PPh pasal 21 adalah: 

1. Penghasilan yang diterima 
atau diperoleh secara teratur 
berupa gaji, uang pensiun 
bulanan, upah, honorarium, 
premi bulanan, uang lembur, 
uang sokongan, tunjangan 
isteri, tunjangan anak, 
tunjangan jabatan dan 
tunjangan lain yang dibayar 
oleh pemberi kerja dan 
penghasilan teratur lainnya 
dengan nama apapun. 

2. Penghasilan yang diterima 
atau diperoleh secara tidak 
teratur berupa jasa 
produksi,tantiem, gratifikasi, 
tunjangan cuti, tunjangan hari 
raya, tunjangan tahun baru, 
bonus, premi tahunan , dan 
penghasilan sejenis lainnya 
yang sifatnya tidak tetap dan 
biasanya dibayarkan sekali 
dalam setahun. 

3. Upah harian, upah mingguan, 
upah satuan dan upah 
borongan. 

4. Uang tebusan pensiun , uang 
tabungan hari tua atau 
tunjangan hari tua (THT), uang 
pesangon, dan pembayaran 
lain sejenis. 

5. Honorarium, uang saku , 
hadiah atau penghargaan 
dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, komisi, bea 
siswa, dan pembayaran lain 
sebagai imbalan sehubungan 
dengan pekerjaan , jasa, dan 
kegiatan yang wwajib 
dilakukan Wajib Pajak dalam 
negeri. Terdiri dari: 

- Tanaga Ahli: 
pengacara, akuntan, 
dokter, konsultan pajak, 
dll 

- Pemain musik, 
penyanyi, pelawak, dll 

- Olah ragawan 

- Pengajar, penasihat, 
pelatih, penceramah, 
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penyuluh dan 
moderator 

- Pengarang, peneliti, 
penerjemah 

- Dll 
 
2.4 Penghasilan yang dikecualikan 

dari pengenaan PPh pasal 21 
Tidak termasuk dalam pengertian 
penghasilan yang dipotong PPh pasal 
21 adalah: 

1. Pembayaran asuransi 
kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, 
asuransi dwiguna dan asuransi 
bea siswa 

2. Penerimaan dalam bentuk 
natura dan kenikmatan kecuali 
yang diberikan oleh bukan 
wajib pajak 

3. Iuran Pensiun yang dibayarkan 
kepada dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan 
oleh Menkeu serta iuran 
tabungan hari Tua atau 
Tunjangan Hari Tua (THT) 
kepada badan penyelenggara 
jamsostek yang dibayar oleh 
pemberi kerja. 

4. Penerima dalam bentuk natura 
dan kenikmatan lainnya 
dengan nama apapun yang 
diberikan oleh pemerintah. 

5. Kenikmatan berupa pajak yang 
ditanggung oleh pemberi kerja 

6. Pembayaran THT kepada para 
pension yang berhak 
menerimanya. 

7. Zakat yang diterima oleh 
pribadi yang berhak dari badan 
atau lembaga amil zakat yang 
dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah. 
 

2.5 Biaya Jabatan Dan Biaya 
Pensiun 

Biaya jabatan adalah biaya 
untuk mendapatkan,menagih, dan 
memelihara penghasilan yang 
besarnya 5% dari penghasilan bruto 
setinggi-tingginya Rp 6.000.000 
setahun atau Rp 500.000 sebulan 
Biaya Pensiun Setinggi-tingginya Rp 
2.400.000 Setahun dan             Rp 
200.000 Sebulan 

Penetapan bagian penghasilan 
sehubungan dengan pekerjaan dari 
pegawai harian, mingguan serta 
pegawai tidak tetap lainnya yang tidak 
dikenakan pemotongan pajak 
penghasilan. 

1. Batasan penghasilan bruto 
yang diterima/ diperoleh oleh 
pegawai harian mingguan 
serta pegawawi tidak tetap 
lainnya sampai dengan    Rp 
200.000/ hari tidak dikenakan 
pajak. 

2. Ketentuan tersebut tidak 
berlaku dalam hal penghasilan 
bruto jumlahnya melebihi Rp 
2.025.000/ bulan dalam hal 
penghasilan dimaksud dibayar 
secara bulanan. 

3. Ketentuan tersebut diatas juga 
tidak berlaku dalam atas 
penghasilan berupa 
honorarium atau komisi yang 
dibayarkan kepada penjaja 
barang dan petugas dinas luar 
asuransi. 

 
Dalam hal jumlah penghasilan 
kumulatif dalam satu bulan kalender 
telah melebihi Rp7.000.000. PPh pasal 
21 dihitung dengan menerapkan tarif 
pasal 17 ayat (1) huruf a undang- 
undang pajak penghasilan atas jumlah 
penghasilan kena pajak yang 
disetahunkan. 
 
3. METODE 

 Metode ini menggunakan 
metode penulisan studi pustaka. 
Metode penulisan studi pustaka 
adalah metode penulisan karya ilmiah 
dengan mengumpulkan bahan-bahan, 
materi-materi, data-data dan informasi-
informasi yang diperoleh dari buku-
buku atau jurnal yang sudah tersedia. 

 
4. PEMBAHASAN 
4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan 

PPh pasal 21 atas Penghasilan 
Menghitung besarnya pajak 

yang harus dibayar oleh karyawan 
adalah penghasilan dikurangi dengan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak. Mulai 
bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) telah berubah. 
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Pengenaan PTKP untuk Wajib Pajak 
yang berstatus tidak kawin dan tidak 
mempunyai tanggungan jumlah PTKP-
nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau 
setara dengan Rp 2.025.000,00 per 
bulan. Dengan adanya perubahan itu, 
tata cara penghitungan PPh Pasal 21 
juga mengalami perubahan. 
Perubahan itu diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis 
Tata Cara Pemotongan, Penyetoran 
dan Pelaporan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 
Pasal 26 Sehubungan dengan 
Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang 
Pribadi. 

Dalam aturan baru tersebut, 
yang berkewajiban melakukan 
Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau 
PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, 
bendahara atau pemegang kas 
pemerintah, yang membayarkan gaji, 
upah dan sejenisnya dalam bentuk 
apapun sepanjang berkaitan dengan 
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 
kegiatan; dana pensiun, badan 
penyelenggara jaminan sosial tenaga 
kerja, dan badan-badan lain yang 
membayar uang pensiun secara 
berkala dan tunjangan hari tua atau 
jaminan hari tua; orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas serta badan yang 
membayar honorarium, komisi atau 
pembayaran lain dengan kondisi 
tertentu dan penyelenggara kegiatan, 
termasuk badan pemerintah, 
organisasi yang bersifat nasional dan 
internasional, perkumpulan, orang 
pribadi serta lembaga lainnya yang 
menyelenggarakan kegiatan, yang 
membayar honorarium, hadiah, atau 
penghargaan dalam bentuk apapun 
kepada Wajib Pajak orang pribadi 
berkenaan dengan suatu kegiatan. 

Penghitungan PPh Pasal 21 
menurut aturan yang baru tersebut, 
dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : 
PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap 
dan penerima pensiun berkala; PPh 
pasal 21 untuk pegawai  tidak tetap 
atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 
bagi anggota dewan pengawas atau 
dewan komisaris yang tidak 

merangkap sebagai pegawai tetap, 
penerima imbalan lain yang bersifat 
tidak teratur, dan peserta program 
pensiun yang masih berstatus sebagai 
pegawai yang menarik dana pensiun.  
Di kesempatan ini akan dipaparkan 
tentang contoh perhitungan PPh pasal 
21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima 
Pensiun Berkala. 

Berikut disampaikan contoh 
perhitungan PPh Pasal 21. 

 
4.1.1 Karyawan Tetap dengan gaji 

bulanan 
Anto Karyawan pada PT. T 

dengan Memperoleh Gaji sebulan Rp 

3.500.000 Anto Kawin, Belum punya 

anak. PT.T masuk program ASTEK,  

iuran asuransi kecelakaan kerja dan 

iuran asuransi kematian ditanggung 

pemberi kerja dan masing – masing 

Rp 100.000 dan Rp 50.000 

sebulan.Anto membayar iuran pensiun 

sebesar Rp 10.000 dan iuran THT 

sebesar sebesar Rp 18.000 tiap bulan.  

Jawaban 

Gaji Sebulan             Rp 3.500.000 

Iuran Asuransi kecelakaan  

   Rp    100.000 

Iuran Asuransi Kematian  

   Rp      50.000  

Penghasilan Bruto           Rp 3.650.000  

Pengurangan  

- Biaya Jabatan  

(5% X Rp 3.650.000) Rp 182.500 

- Iuran Pensiun  

   Rp   10.000 

- Iuran THT             Rp   18.000  

                    Rp   210.500  

 Penghasilan Netto Sebulan  

                              Rp 3.439.500 

 Penghasilan netto setahun  

12 x Rp 3.439.500 Rp 41.274.000 

 PTKP Setahun 

 - WP              Rp 24.300.000  

 - Kawin  Rp   2.025.000  

                                    Rp 26.325.000 - 

 Penghasilan Kena Pajak  

                         Rp 14.949.000 
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 PPh Pasal 21 = 5% X Rp 14.949.000

  = Rp 747.450  

 PPh pasasl 21 sebulan Rp 747.450/12

             = Rp   62.287 

Catatan: 
 Penghasilan Tidak Kena Pajak, 

disingkat PTKP adalah 
pengurangan terhadap 
penghasilan bruto orang pribadi 
atau perseorangan sebagai 
wajib pajak dalam negeri dalam 
menghitung penghasilan kena 
pajak yang menjadi objek pajak 
penghasilan yang harus 
dibayar wajib pajak di 
Indonesia.  

 Biaya Jabatan adalah biaya 
untuk mendapatkan, menagih 
dan memelihara penghasilan 
yang dapat dikurangkan dari 
penghasilan setiap orang yang 
bekerja sebagai pegawai tetap 
tanpa memandang mempunyai 
jabatan ataupun tidak. 

Contoh di atas berlaku apabila 
pegawai yang bersangkutan sudah 
memiliki NPWP. Dalam hal pegawai 
yang bersangkutan belum memiliki 
NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 
yang harus dipotong pada bulan yang 
bersangkutan adalah 120% x 62.287 = 
74.700 
 
4.1.2 Karyawan Tetap dengan Gaji 

Mingguan 
Adi , menikah mempunyai 1 

orang anak, bekerja sebagai pegawai 

tetap pada perusahaan PT. Abadi 

menerima gaji yang dibayar mingguan 

sebesar Rp 1.000.000 

Gaji sebulan (4 x 1.000.000)  
   Rp 4.000.000 
Pengurangan  
Biaya Jabatan  
5% x Rp 4.000.000   
   Rp    200.000 _  
Penghasilan netto sebulan  
   Rp 3.800.000 
Penghasilan netto setahun  
12 x Rp 3.800.000   
   Rp45.600.000 
PTKP 
WP Rp 24.300.000  

Kawin Rp   2.025.000 
Anak Rp   2.025.000 
                        Rp28.350.000 -  
PKP setahun    
   Rp17.250.000 
PPh Pasal 21  
5% x Rp 17.250.000 = Rp    862.500  
PPh pasal 21 sebulan  
1/12 x 862.500 = Rp    71.875  
PPh pasal 21 seminggu  
71.875/4 = Rp      18.000 
 

 
4.1.3 PPh pasal 21 Terhadap 

penghasilan pegawai 
harian, tenaga harian lepas, 
penerima upah satuan dan 
penerima upah borongan 

 Ali dengan status belum 
menikah pada bulan januari 2013 
bekerja sebagai buruh harian PT 
harapan. Ia bekerja selama 12 hari 
dan menerima upah harian sebesar Rp 
200.000 
Berapa PPh pasal 21 terutang 
Jawaban 
Upah sehari     
   Rp 200.000 
Dikurangi batas upah harian yang tidak 
dipot PPh  Rp 200.000 _  
PKP sehari    
   Rp 0 
PPh pasal 21 dipotong   
   Rp 0 
atas upah sehari  
 
 Pada hari ke-11 upah itu sudah 
melebihi Rp 2.025.000 maka 
perhitungannya: 
Upah s/d hari ke-11  
(11 x Rp 200.000)         
   Rp 2.200.000  
PTKP sebenarnya  
11x (Rp 24.300.000/360)          
   Rp    742.500 _ 
PKP s/d hari ke-11                    
   Rp 1.457.500  
PPh terutang s/d  
hari ke -11  
5% x 1.457.500   =  Rp  72.875  
PPh yang sudah  
dipotong sd hari ke 10 Rp     0     _-         
PPh yang harus  
dipotong pd  
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http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan
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hari ke-11                                             
   Rp  72.875    
Sehingga upah bersih yang diterima  
 (Rp 200.000 – RP 72.875 )  
Rp 127.125  

 
Pada Hari ke – 12  

Upah sehari    
   Rp 200.000 
PTKP sehari  
 (24.300.000/360)  
   Rp   67.500  
PKP     
   Rp 132.500  
PPh pasal 21 
5% x 132.500  = Rp 6.625  
Sehingga pada hari ke-12 upah yang 
diterima  
Rp 200.000 – Rp 6.625 =Rp 193.375 

 
4.1.4 Upah 

harian/satuan/borongan yang 
diterima tenaga lepas tapi 
dibayarkan secara bulanan 
Zaki bekerja pada perusahaan 

elektronik dengan dasar upah harian 
yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan 
januari 2013. Zaki hanya bekerja 20 
hari kerja dan upah sehari adalah Rp 
150.000. zaki menikah dan belum 
punya anak. 
Upah januari 2013  
20 x Rp 150.000 = Rp   3.000.000 
penghasilan netto setahun  

12 x Rp 3.000.000 = Rp 36.000.000 
PTKP(K/-) 
Wp     : 24.300.000 
Kawin :   2.025.000 + 
   = Rp 26.325.000 
-  
PKP          Rp   9.675.000 
PPh pasal 21 setahun  
5% x Rp 9.675.000 = Rp 483.750  
PPh pasal 21 sebulan  
Rp 483.750/ 1  = Rp   40.312  
 
Zaki tidak dikenakan pengurangan 
biaya jabatan karena zaki bukan 
merupakan pegawai tetap. 

 
4.1.5 Perhitungan pemotongan 

PPh pasal 21 atas 
penghasilan yang diterima 
oleh tenaga ahli yang 
melakukan pekerjaan bebas 

 dr Abdul merupakan dokter spesialis 
jantung yang melakukan praktek di 
rumah sakit harapan dengan perjanjian 
bahwa atas setiap jasa yang akan 
dibayarkan oleh pasien akan 
dipotonng 20% oleh pihak rumah sakit 
sebagai bagian penghasilan rumah 
sakit dan sisanya sebesar 80% dari 
jasa dokter tersebut dibayarkan 
kepada dr Abdul pada setiap akhir 
bulan. Dalam tahun 2013, jasa dokter 
yang dibayarkan pasien adalah 
sebagai berikut: 

        Tabel 1. Jumlah Jasa dokter yang dibayar Pasien 

Bulan Jumlah jasa dokter yang dibayar pasien 
(Rp) 

 

Januari  
Februari  
Maret  
April 
Mei 
Juni  
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember  

45.000.000 
49.000.000 
47.000.000 
40.000.000 
44.000.000 
52.000.000 
40.000.000 
35.000.000 
45.000.000 
44.000.000 
43.000.000 
40.000.000  

Jumlah 524.000.000  
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Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 

BULAN 
(1) 

Jasa dokter 
yang dibayar 

pasien 
(2) 

DPP PPh pasal 
21 

(3)= 50%x(2) 

DPP PPh psl 
21 Komulatif 

(4) 

Tarif 
pajak 

(5) 

PPh psl 21 
terutang 

(6)=(3)x(5) 

Januari  
Februari  
Maret  
 
April 
Mei 
Juni  
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

45.000.000 
49.000.000 
47.000.000 
 
40.000.000 
44.000.000 
52.000.000 
40.000.000 
35.000.000 
45.000.000 
44.000.000 
43.000.000 
40.000.000  

 22.500.000 
 24.500.000 
   3.000.000 
 20.500.000 
 20.000.000 
 22.000.000 
 26.000.000 
 20.000.000 
 17.500.000 
 22.500.000 
 22.000.000 
 21.500.000 
   8.000.000 
 12.000.000 

  22.500.000 
  47.000.000 
  50.000.000 
  70.500.000 
  90.500.000 
112.500.000 
138.500.000 
158.500.000 
176.000.000 
198.500.000 
220.500.000 
242.000.000 
250.000.000 
262.000.000 

  5% 
  5% 
  5% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
15% 
25%  

  1.125.000 
  1.225.000 
    150.000 
  3.075.000 
  3.000.000 
  3.300.000 
  3.900.000 
  3.000.000 
  2.625.000 
  3.375.000 
  3.300.000 
  3.225.000 
  1.200.000 
  3.000.000 

 524.000.000 
 

262.000.000    35.500.000  

5. KESIMPULAN  
Pajak penghasilan adalah 

pajak yang dikenakan pada subjek 
pajak atas penghasilan yang 
diperolehnya pada tahun pajak, dapat 
pula dikenakan pajak untuk 
penghasilan dalam bagian tahun 
pajak, dapat pula dikenakan pajak 
untuk penghasilan dalam bagian tahun 
pajak bila kewajiban pajak subjektifnya 
dimulai atau berakhir tahun pajak. 

Pajak Penghasilan 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 Subjek Pajak dalam 
negeri. 

Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
disingkat PTKP adalah pengurangan 
terhadap penghasilan bruto orang 
pribadi atau perseorangan sebagai 
wajib pajak dalam negeri dalam 
menghitung penghasilan kena pajak 
yang menjadi objek pajak penghasilan 
yang harus dibayar wajib pajak di 
Indonesia.  

Dasar Hukum Pajak Penghasilan 
PPh pasal 21 di Indonesia yang terbaru 
adalah : 

1. Peraturan Menteri Keuangan 
PMK-162/PMK.011/2012 tentang 
Penyesuaian Penghasilan Tidak 
Kena Pajak bagi Wajib Pajak 
Orang Pribadi  

2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-
31/PJ/2012 Pedoman Teknis Tata 
Cara Pemotongan, Penyetoran, 
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Dan Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 
Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa 
Dan Kegiatan Orang Pribadi 
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