
ANALISIS ATAS KEPATUHAN PELAPORAN 
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 
PADA PT. SUCOFINDO (PERSERO) 
 
Analysis Of Withholding Income Tax Reporting Compliance Article 
23 in PT. Sucofindo (Persero) 
 
 
AUGI ADAM 

8323108367 

 
 

 
 
 
 

Karya Ilmiah ini disusun untuk Memenuhi Salah Satu 

Persyaratan Mendapatkan Gelar Ahli Madya Pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 

 

PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

2013 



i 
 

ABSTRAK 
 

 

AUGI ADAM. 2013. 8323108367. Analisis Atas Kepatuhan Pelaporan 
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Sucofindo (Persero).  
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kepatuhan pelaporan 
pemotongan pajak penghasilan (pph) pasal 23 pada PT Sucofindo (Persero). Serta 
mengetahui bagaimana realisasi penerimaan pemotongan pph pasal 23. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah desktiptif analisis dengan metode 
pengumpulan data melalui studi pusaka, observasi dan interview terhadap 
kepatuhan didalam pelaporan pph pasal 23 yakni dengan melakukan pemeriksaan 
dari realisasi penerimaan dan realisasi pelaporan pph pasal 23 melalui data yang 
sebelumnya telah diterima. 
 

Dari hasil penelitian dapat diketahui tingkat pelaporan pph pasal 23 pada 
tahun 2012 ini menyatakan bahwa tingkat realisasi pada tahun 2012 dengan 
prosentase tertinggi pada bulan Desember dengan tingkat  prosentase 19,88%. 
Dan terrendah pada bulan November dengan tingkat prosentase 2,97%. 
Sedangkan untuk realisasi tingkat pelaporan yang tertinggi dibulan Januari dengan 
prosentase kepatuhan 99.28%. Sedangkan prosentase pelaporan yang terrendah 
dibulan April dengan tingkat prosentase 91.42% 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, Realisasi Penerimaan dan Tingkat 
Kepatuhan. 
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ABSTRACT 

 
 
AUGI ADAM. 2013. 8323108367. Analisis Atas Kepatuhan Pelaporan 
Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Sucofindo (Persero).  
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 

This Scientific papers aims to find out about withholding income tax (PPh) 
reporting compliance Article 23 in PT. Sucofindo (Persero). As well as knowing 
how the realization of cutting income tax acceptance Article 23. The method used 
in this research is descriptive analysis with the method of data collection through 
the study of inheritance, observation and interview of compliance in the reporting 
of income tax article 23: with checks from the realization of the acceptance and 
realization of income tax (PPh) acceptance Article 23 reporting through data that 
has previously been accepted. 
 

From the research results can be known the level of reporting of income 
tax article 23 in 2012 it is stated that the level of realization in 2012 with the 
highest percentage in December with a percentage level 19,88%. And lowest in 
November with a percentage level is 2.97%. As for the realization of the highest 
reporting rate in January, with the percentage compliance 99.28%. While the 
percentage reporting the lowest percentage rates in April with 91.42%. 
 
 
 
Keywords: income tax Article 23, acceptance and Realization Level of 
compliance. 
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillaahirabbil’aalamiin. Segala puji bagi Allah SWT juga kekasih-

Nya Rasulullah SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang 

sangat berarti sehingga penilisan Karya Ilmiah ini akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah yang berjudul : Analisis Atas Kepatuhan 

Pelaporan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT Sucofindo 

(Persero).   

Karya tulis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar Ahli Madya di bidang Akuntansi pada Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dapat terselesai dengan baik. 

Begitu banyak pelajaran yang didapat, begitupula ujian, tantangan dan 

cobaan yang dihadapi Penulis dalam menyusun Karya Ilmiah ini, hingga pada 

akhirnya penulisan Karya Ilmiah ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, 

dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, rasa terimakasih yang 

mendalam Penulis sampaikan kepada: 

1. Allah SWT, atas hidayah, petunjuk, dan cinta-Nya dan Rasulullah SAW 

atas syafa’at dan kecintaan terhadap umatnya. 

2. Mama tercinta, dan keluarga atas semua dukungan, kasih sayang, 

kesabaran, perhatian, pengorbanan serta doa yang tidak pernah putus-

putusnya diberikan bagi penulis. 

3. Indra Pahala, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan Karya Ilmiah. 
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4. Dra. Nurahma Hajat, M.S, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ilmu 

Ekonomi Universitas Negri Jakarta. 

5. Unggul Purwohedi, S.E, M.Si., P.hD, selaku Ketua Jurusan Akuntans 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

6. Yunika Murdayanti, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi DIII 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

7. Seluruh dosen UNJ yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu 

yang bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkulihan. 

8. Teman seperjuangan Afni Aprianissa, Putri Dyanti Ningrum, dan Rekan-

rekan mahasiswa khususnya D3 AK 2 2010 yang telah menaruh simpati 

dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.  

9. PT Sucofindo (Persero) Pasar Minggu, dan Ibu Nung sebagai pegawai 

perpajakan yang mau meluangkan sedikit waktunya untuk berbagi ilmu 

kepada Penulis. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Ilmiah ini masih terdapat 

banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dari segi bentuk, bahasa 

maupun isi. Oleh karena itu segala saran terhadap kekurangan tersebut akan 

diterima dengan senang hati demi kesempurnaan yang diharapkan. 
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