
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tidak sedikit negara di dunia yang memiliki sistem perpajakan yang 

digunakan untuk membiayai pengeluaran kepemerintahannya, begitupula dengan 

negara Indonesia. Pajak sangat berperan penting dalam pembiayaan untuk 

membangun sarana maupun jasa publik. 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi 

Lampung merupakan kantor dinas pemerintah yang menangani masalah pertanian 

rakyat Sumatra Selatan. Adapun pada sub bagian tanaman pangan di DPTPH 

menangani masalah yakni meliputi pendidikan, persediaan benih, bibit dan 

tanaman-tanaman seperti padi, kedelai, jagung, dan serealia lainnya, serta 

persediaan alat pertanian. Dalam menangani setiap masalah tersebut, maka Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melakukan berbagai kegiatan antara 

lain pembinaan, sosialisasi, asistensi, monitoring/evaluasi, dan pengawasan atau 

yang sering disebut dengan perjalanan dinas yakni melaksanakan seminar 

penyuluhan meningkatkan mutu bibit benih, koordinasi dan konsultasi kegiatan 

peningkatan produksi, kunjungan ke daerah-daerah dan melakukan pembinaan, 

pelatihan dan pengawasan budidaya bibit dan benih, pelatihan pengukuran lahan 

dengan aplikasi Citra Landsat, pelaksanaan gerakan tanam dan panen, laporan 

SIMAK BMN dan masih banyak lagi. Setiap masing-masing kegiatan akan 

dilakukan oleh pegawai yang berbeda-beda, sehingga berbeda-beda pula 

honorarium yang akan didapat oleh masing-masing pegawai tersebut. Karena 

perbedaan honorarium yang didapat, maka berbeda-beda pula pajak yang harus 
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dibayarkan oleh masing-masing pegawai tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, pemungutan pajak atas honorarium perjalanan dinas dipungut 

berdasarkan Tarif Pajak Penghasilan berdasarkan golongan tentang PPh Pasal 21 

atas honorarium yang persentase perhitungannya berbeda-beda sesuai dengan 

golongan pegawai/karyawan tersebut. Secara garis besar, persentasenya berupa 

5% golongan III dan 15% untuk golongan IV. 

Proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium yang 

digunakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi 

Lampung belum terkomputerisasi, masih menggunakan Microsoft Excel serta 

kalkulator sebagai alat bantu dalam perhitungannya, sehingga sering terjadi 

kesalahan pada saat perhitungannya dan harus berulang kali melakukan 

perulangan dalam perhitungan dan berulang kali juga melakukan pengecekan atau 

pengkoreksian untuk memastikan kebenarannya, hal itu  akan memerlukan waktu 

yang lama serta membutuhkan kertas yang lebih banyak. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahasnya kedalam Laporan Akhir Studi dengan judul “Sistem  Perhitungan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah, yaitu “Bagaimana Membuat dan 

Mengimplementasikan Sistem  Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi 

Lampung?”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

dibahas di atas, maka pembahasan masalah dibatasi pada “Sistem Perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium dengan menggunakan program PHP 

dan MySQL sebagai databasenya dengan menganalisis pada perhitungan Pajak 

Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium Bagian Tanaman Pangan”. 

 

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Akhir Studi 

Tujuan penyusunan laporan akhir studi ini adalah “Bagaimana Membuat 

dan Mengimplementasikan Sistem  Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 

atas honorarium Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 

(DPTPH) Provinsi Lampung dapat memenuhi kebutuhan sistem pada Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, khususnya 

perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium agar dalam proses 

perhitungan pelaporannya lebih mudah, tidak membutuhkan waktu yang banyak 

dan lebih akurat”. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai perhitungan pajak penghasilan (pph) pasal 21 atas 

honorarium yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

(DPTPH) Provinsi Lampung. 

2. Manfaat bagi perusahaan diharapkan menjadi bahan yang dapat 

digunakan untuk evaluasi atau perkembangan di waktu yang akan 

datang. 
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1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dapat mempermudah penyusunan laporan akhir 

studi ini, metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan (Observasion) 

Metode ini dilakukan penulis dengan cara mengamati dan 

mempelajari langsung aplikasi yang digunakan dalam proses 

perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 bagian tanaman pangan pada 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan petugas-

petugas bagian tanaman pangan dan keuangan untuk mengetahui alur 

sistem perhitungan pajak bagian tanaman pangan pada Dinas 

Pertanian Tanman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. 

3. Studi Pustaka (Library Research) 

Pengumpulan data dengan cara mempelajari melalui internet dan 

membaca buku-buku dari perpustakaan maupun referensi yang 

berhubungan dengan permasalahan serta data yang diperlukan untuk 

mendukung penulisan laporan akhir studi ini. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Pada sub bab ini penulis hanya membuat sistematika penulisan yang 

membuat uraian secara garis besar serta uraian-uraian kegiatan dalam melakukan 

penulisan tugas akhir yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Teori-teori yang berhubungan dengan sistem perhitungan pajak 

bagian tanaman pangan yang berisi tentang pengertian sistem, 

pengertian perhitungan, pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21, kemudian flowchart, usecase diagram, diagram activity, class 

diagram, kamus data, bahasa pemrograman MySQL, dan php. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan yang berisi 

tentang sejarah singkat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura (DPTPH) Provinsi Lampung, visi dan misi DPTPH, 

struktur organisasi DPTPH, struktur organisasi, uraian kerja, serta 

data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian,  meliputi analisis masalah sistem yang 

sedangberjalan,analisiskebutuhanterhadapsistem yang diusulkan, 

analisis kelayakan sistem yang diusulkan serta perancangan sistem 

yang berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama 

dengan membuat rancangan untuk system baru yang diusulkan. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam sistem perhitungan pajak dan menerapkannya 

ke dalam bagan alir (Flowchart), dengan usecase diagram, activity 
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diagram, class diagram, dan penggunaan bahasa pemrograman 

MySQL serta perancangan program. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Di akhir penyusunan laporan ini, penulis menarik kesimpulan dari 

semua pembahasan sistem, baik itu saran untuk perusahaan yang 

dituju yang diharapkan dapat memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


