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ABSTRAK 
 
ERLINA PUTRI NANDINI ASRI. 2009.8323097654. Analisis Penghitungan 
Pajak Penghasilan Jasa Konsultan Pada Kantor Konsultan Pajak 
Warnoyo, CPA., M.Si. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penghitungan pajak 
penghasilan jasa konsultan pada Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., 
M.Si telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi lapangan 
dan studi pustaka. Data yang digunakan berupa bukti pemotongan pajak 
penghasilan atas jasa konsultan, data peredaran bruto atas jasa 
konsultan, dan SPT Tahunan selama tahun 2011. 

Dari hasil penelitian ini akan dapat disimpulkan apakah 
penghitungan pajak penghasilan jasa konsultan telah sesuai dengan 
peraturan pajak yang berlaku. Hasil penelitian ini juga dapat menunjukan 
bahwa dalam penghitungan pajak diperlukan penggunaan tarif pajak yang 
tepat sesuai dengan kriterianya dan sesuai dengan peraturan perpajakan 
di Indonesia sehingga dapat menghasilkan nilai pajak penghasilan 
terhutang tiap tahunnya dengan tepat. 

 
 
Kata kunci: Pajak Penghasilan, Peraturan Perpajakan 
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ABSTRACT 

 

ERLINA PUTRI NANDINI ASRI. 2009.8323097654. Analisis Penghitungan 
Pajak Penghasilan Jasa Konsultan Pada Kantor Konsultan Pajak 
Warnoyo, CPA., M.Si. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 

The purpose of this research was to determine the calculation of 
income tax consultant at the Warnoyo, CPA., M.Si Tax Consultant Office 
in accordance with applicable tax regulations. The method used in this 
research was descriptive method with qualitative approach. Methods of 
data collection were from field studies and literature studies. This research 
required several data, such as the pieces of evidence of income tax on 
consulting services, data on the gross turnover of consultant services and 
SPT during the year 2011. 

The results of this research then to be concluded whether the 
calculation of income tax consulting services in compliance with the 
applicable tax regulations. The results of this research may also indicate 
the requirement of the suitable tax rate in calculating income tax fits the 
criteria and in accordance with tax regulations in Indonesia, thus it can 
generate the required annual income tax correctly. 

 

Keywords: Income Taxes. Tax Regulations  
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