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ABSTRAK

AFIF LUTHFIANSYAH. 2015. 8323108345. Analisis Perhitungan dan Pelaporan
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29 pada PT.Impack Pratama. Program Studi DIII
Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang perhitungan dan
pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 29 pada PT.Impack Pratama. Serta
mengetahui bagaimana perusahaan tersebut melakukan rekonsiliasi fiskal. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah desktiptif analisis dengan metode
pengumpulan data melalui studi pusaka, observasi dan interview terhadap
perhitungan PPh pasal 29 yakni dengan memeriksa data perushaan dengan SPT
tahunan badan perusahaan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui Hasil analisis laporan keuangan perusahaan
menunjukan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan
oleh perusahaan sudah belum sesuai dengan data asli perusahaan, dan sudah
sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008, hal ini juga
diperkuat dangan adanya laporan dari kantor akuntan publik.

Kata kunci: Pajak Penghasilan Pasal 29, Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal.
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ABSTRACT

AFIF LUTHFIANSYAH. 2015. 8323108345.Calculation and Reporting Analysis
of Income Tax (VAT ) of Article 29 on PT.Impack Pratama. Diploma in
Accounting Studies Program . Accounting Major. Faculty Of Economics. State
University Of Jakarta.

Scientific papers is aimed to find out about the calculation and withholding
tax (VAT ) of Article 29 on PT.Impack Pratama. And to know how the company 's
fiscal reconciliation . The method used in this study is a descriptive analysis of the
data collection method through heritage studies , observation and interviews with
the calculation of Income Tax Article 29, namely by examining the data
Integration with enterprise agency's annual tax return .

From the results of this research is financial statement analysis results
showed that the calculation and reporting of income tax that has not been done by
the company in accordance with the original data of the company, and are in
accordance with the tax laws No. 36 In 2008 , it also strengthened invitation to
reports from the public accounting firm .

Keywords : Income Tax Article 29 , Fiscal Reconciliation calculation.
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KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya

serta dukungan dari orang-orang sekitar sehingga laporan Praktik Kerja

Lapangan dapat terselesaikan.

Karya ilmiah ini penulis buat berdasarkan hasil analisis penulis

terhadap . Laporan ini dibuat oleh praktikan dalam rangka memenuhi syara

kelulusan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta.

Laporan ini mungkin tidak akan terselesaikan tanpa adanya

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga praktikan ingin

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Dedi Purwana E S, M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Jakarta.

2. Bapak Indra Pahala SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing

3. Ibu Yunika Mudayanti, SE, M.Si, M.Ak selaku Ketua Program Studi D3

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

4. Kedua orangtua, Bapak Asnawai Thaib dan Ibu Sri Astuti yang tak

pernah lupa berdoa untuk keberhasilan anak-anaknya dan tak pernah

lelah memberikan dukungan kepada praktikan dalam menyelesaikan

Karya Ilmiah ini.

5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
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6. yang telah memberikan ilmunya selama praktikan duduk dibangku

perkuliahan.

7. Seluruh teman-teman mahasiswa D3 Akuntansi 2010 dan 2011 yang

telah memberikan dukungan dan motivasi selama penulis menjalani

perkuliahan.

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang

telahmembantu praktikan dalam menyelesaikan laporan Praktik Kerja

Lapangan ini.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, praktikan menyadari masih

banyak kekurangan. Untuk itu, praktikan mengharapkan saran dan kritikan

agar laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga penulisan

laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat, baik bagi praktikan

maupun pembaca.

Jakarta, 6 Januari 2015
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