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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum Perusahaan PT. Agung Pelita Industrindo 

1. Kondisi Umum Perusahaan  

PT. Agung Pelita Industrindo adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pembuatan asesories sepatu olahraga. Perusahaan 

ini merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdiri pada tanggal 

20 Oktober 1998, dengan luas tanah 1300 M2. Hal ini dinyatakan dalam 

akte pendirian perusahaan dengan Akte Notaris No. 20 yang 

ditandatangani oleh Ny. Djumaini Setyoadi, S.H, notaris yang 

berkedudukan di Jakarta dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia melalui Surat Keputusan No. C.8182HT.01.01 – TH1999 pada 

tanggal 28 Oktober 1998. 

Sejak berdiri PT. Agung Pelita Industrindo langsung menjadi salah 

satu supplier tetap dari PT. Pratama Abadi Industri yang merupakan 

industri sepatu olah raga berlabel NIKE. Awalnya PT. Pratama Abadi 

Industri membagi ordernya ke beberapa perusahaan antara lain: PT. Tunas 

Mandiri, PT. Kukje, PT. Mi Kwang, PT. Hong Ik Abadi, PT. Sunglindo 

dan PT. Purnama. 
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Visi PT. Agung Pelita Industrindo adalah menjadi perusahaan 

Nasional Independen No. 1 dalam bidang industri persepatuan di 

Indonesia dengan penjualan dan nilai tambah yang paling tinggi untuk 

produk yang diproduksi sendiri dan mampu bersaing di pasar global yang 

dituangkan dalam misi perusahaan, yaitu perusahaan mampu berperan 

serta dalam mengembangkan industri asesories sepatu olahraga dalam 

pasar nasional dan internasional, memberi kesempatan berharga bagi 

putra-putri bangsa untuk menyerap dan memanfaatkan teknologi di bidang 

persepatuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengangkat martabat 

bangsa di dunia industri Internasional. 

Untuk mencapai tujuan dan dalam rangka mewujudkan misi dan 

visi yang telah ditetapkan, maka perusahaan menetapkan kebijakan mutu 

yang harus selalu dilaksanakan dan dijaga oleh semua karyawan yang ada 

dalam perusahaan, yaitu menghasilkan dan mengembangkan produk serta 

pelayanan yang bermutu di bidang industri bahan dan asesories sepatu 

olahraga dalam rangka menunjang pembangunan perekonomian Indonesia. 

Moto sebagai tugas utama dari manajemen perusahaan di semua 

tingkat dan lapisan untuk melaksanakan kebijakan mutu yaitu: 

"MEMBERIKAN MUTU TERBAIK UNTUK KEPUASAN 

PELANGGAN" 

Mutu produk dan pelayanan adalah perwujudan dari bermacam-

macam  mutu dalam berbagai bidang, yang meliputi: Mutu Produk, Mutu 
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Penyerahan Barang, Mutu Sumber Daya Manusia dan Mutu Penerapan 

Teknologi. 

 

2. Stuktur Organisasi Perusahaan 

Stuktur organisasi PT. Agung Pelita Industrindo berdasarkan 

informasi dari bagian Pers dan General Affairs adalah sebagai berikut: 

a. Presiden Direktur   : Mr. J. Y. Lee 

b. Direktur Pers & General Affair : Mr. S. H Lung 

c. Direktur Planning   : Mr. Chung Koi 

d. Direktur Purchasing  : Mr. S. K. Wang 

e. Direktur Marketing  : Ms. Ning Wahyu 

f. Direktur Accounting  : Mr. S. H. Cho 

g. Direktur Produksi : Mr. S. K. Choe 

Untuk melancarkan tugas sehari-hari, masing-masing Direktur 

dibantu seorang manajer yang dalam tugasnya dibantu oleh seorang 

Kepala Bagian. 

Adapun struktur dan prosedur akuntansi yang diterapkan oleh PT. 

Agung Pelita Industrindo adalah struktur dan prosedur akuntansi yang  

berlaku umum dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Standar 

Akuntansi Keuangan Indonesia. 
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Sejak berdiri sampai dengan saat ini, PT. Agung Pelita Industrindo 

telah mengembangkan kapasitas produksinya khususnya untuk memenuhi 

order dari perusahaan pusat. 

Adapun bagian-bagian atau departemen yang mendukung/ 

berkaitan di PT. Agung Pelita Industrindo dibagi menjadi dua, yaitu 

bagian Support dan bagian Produksi. Bagian Support terdiri dari: 

a. Bagian Pers  

Bagian ini mensuport untuk administrasi yang berhubungan 

dengan kepegawaian karyawan dengan pembagian tugas dan 

kewajiban masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 

1) Membuat laporan personalia yang menyangkut kekuatan Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki perusahaan. 

2) Memonitor kerja karyawan. 

3) Melakukan survey terhadap upah dan gaji standart yang berlaku. 

4) Melakukan penelitian secara ketat terhadap pengajuan karyawan. 

5) Meneliti dan menyiapkan tambahan tenaga kerja jika dibutuhkan. 

6) Meneliti dan mengecek semua pembayaran gaji/ upah, Tunjangan 

Hari Raya dan kesejahteraan karyawan lain. 

7) Meneliti dan mengecek pengajuan lembur karyawan. 

8) Membuat dan mengawasi team recruitment karyawan. 

9) Mengatur dan menjaga hubungan dengan pihak luar perusahaan. 
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b. Bagian  General Affairs 

Bagian ini bertugas untuk mengatur dan mengawasi bagian-

bagian umum dalam perusahaan. Adapun bagian-bagian tersebut 

adalah sebagai berikut:  

1) Bagian Planning 

Bagian ini bertanggungjawab untuk membuat suatu 

perencanaan dalam proses produksi pembuatan bahan setengah jadi 

dan asesories sepatu. Secara umum tugas bagian Planning adalah: 

a) Bagian ini yang pertama merencanakan dalam pembuatan 

bahan setengah jadi dan asesories sepatu dengan berbagai jenis, 

model dan ukuran dan menetapkan jadwal produksi. 

b) Menyusun anggaran biaya produksi sesuai dengan order. 

c) Menyusun anggaran bahan untuk setiap satu macam asesories 

sepatu yang akan dibuat. 

d) Membuat rencana atau anggaran kebutuhan bahan baku selama 

proses produksi. Kebutuhan bahan baku selama proses 

produksi ini dirancang dan dikomunikasikan kepada bagian-

bagian lain dalam siklus produksi di perusahaan. 

e) Merencanakan kebutuhan karyawan untuk produksi. Jika 

karyawan bagian produksi diperkirakan tidak mencukupi untuk 

menyelesaiakan kegiatan produksi bagian planning membuat 

permintaan tambahan tenaga kerja kepada bagian personalia 

sehingga dapat disiapkan jauh hari sebelumnya. Semua 
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informasi tentang order diperoleh dari bagian Marketing.

Setelah perencanaan produksi bagian planning membuat surat 

perintah produksi kepada bagian produksi untuk memulai 

kegiatan produksi sesuai dengan rencana produksi. 

2) Bagian Purchasing 

Bagian ini bertugas sebagai berikut: 

a) Melakukan pembelian barang atas permintaan dari bagian yang 

memerlukan barang 

b) Menerima rekap surat order pembelian dari bagian gudang 

bahan untuk melakukan pembelian bahan 

c) Menbuat surat purchase order untuk supplier 

d) Mengirim surat tembusan  purchase order ke tiap bagian yang 

mengajukan permohonan pembelian dan tembusan untuk 

bagian accounting. 

e) Menerima surat tagihan dari supplier dengan melampirkan 

purchase order dan tanda terima barang dari bagian bahan 

f) Cek ke bagian gudang bahan 

g) Mengirim dokumen tersebut ke bagian accounting untuk proses 

pembayaran 

h) Membuat arsip dokumen pembelian 

3) Bagian Marketing 
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Karena metode produksi perusahaan berdasarkan pesanan, 

maka bagian ini bertugas untuk menjaring customer agar standar 

kapasitas produksi dapat tetap terjaga, antara lain sebagai berikut: 

a) Menerima order dari perusahaan pusat 

b) Mencari order untuk kelancaran produksi 

c) Melakukan negosiasi dengan pihak customer 

d) Membuat jurnal penjualan untuk penagihan 

e) Meneliti status kredit konsumen 

f) Menjaga kerjasama yang baik kepada customer 

g) Melakukan pengiriman pesanan kepada customer 

h) Memberikan surat tagihan dan melakukan penagihan kepada 

customer. 

4) Bagian Accounting dan Finance 

Bagian accounting bertugas membuat laporan keuangan serta 

menganalisa biaya produksi dalam penentuan laba rugi untuk 

kepentingan manajemen perusahaan. 

Bagian finance bertugas mencari dan mengelola sumber dana 

perusahaan untuk kepentingan biaya operasional pabrik, baik untuk 

kas kecil maupun kas besar 

5) Bagian Produksi 

Bagian produksi bertugas untuk memproduksi barang sesuai 

dengan yang telah direncanakan oleh bagian planning. Bagian ini 

bertanggungjawab penuh atas realisasi perencanaan produksi yang 
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dibuat oleh bagian planning. Adapun bagian produksi yang 

menyelesaikan produk asesories sepatu NIKE terdiri dari tiga 

bagian yaitu: 

a) Bagian Injection 

Bagian ini adalah bagian produksi yang membuat asesories 

sepatu yang berbentuk plastik. 

b) Bagian Gojupa 

Bagian ini adalah bagian produksi yang menempelkan 

asesories sepatu yang berbentuk plastik dengan asesories yang 

berbentuk kain. 

c) Bagian Embroidery 

Bagian ini dalah bagian produksi yang membuat asesories 

sepatu yang berbentuk border. 

6) Bagian Gudang 

Bagian ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian gudang dan 

bagian produksi dengan deskripsi kegiatan sebagai berikut: 

a) Gudang Bahan 

Bagian ini secara umum sebagai tempat penyimpanan 

bahan baku yang kan digunakan dalam proses produksi serta 

bertugas untuk: 

(1) Membuat laporan stok bahan baku yang masih tersedia di 

gudang. 
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(2) Membuat permintaan pembelian bahan baku kepada bagian 

purchasing. 

(3) Menerima bahan baku yang telah dipesan. 

(4) Menyediakan bahan baku yang diminta dari   bagian 

produksi. 

b) Gudang Barang Jadi 

Bagian ini sebagai tempat untuk menyimpan produk asesories 

sepatu yang telah jadi dari bagian produksi dan bertugas: 

(1) Membuat laporan stok barang asesories sepatu yang telah 

selesai diproduksi. 

(2) Menyiapkan barang yang akan dikirim oleh bagian 

delivery. 

3. Pemanfaatan Jasa Maklon oleh perusahaan  

Penyelesaian produksi perusahaan yang proses pengerjaanya 

dilakukan dengan kerjasama dengan perusahaan lain  yaitu pertama kali 

PT. Agung Pelita Industrindo bekerjasama dengan PT. Pratama Abadi 

Industrindo. Hal ini diakibatkan adanya faktor untuk meminimalisasi 

pemborosan baik dari segi waktu, biaya serta adanya persaingan faktor 

harga antar perusahaan partner dalam menyelesaikan order.  

Selang beberapa periode selama tahun 2007 sampai dengan tahun 

2008 PT. Agung Pelita Industrindo menjalin kerjasama dengan perusahaan 

berkembang dengan beberapa pembagian order pemesanan. PT Agung 

Pelita Industri yang bekerja sama dengan PT Kukje Sang Pyo Indonesia, 
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Tunas Mandiri Pratama, PT. Desanindo Intertama, PT. Mie Kwang Indo, 

PT Wani Indo Jaya Lestari, PT Jaya Karta Eka Cemerlang, PT. Day 

Myung Cemerlang, PT. Sunchang Indah, PT. Shin Ho Indo, PT. Daejin 

Indonesia, PT. Koresia Abadi Jaya, dan PT. Unessco Pro Service 

Pendirian kedua perusahaan cabang ini dilakukan atas dasar 

kerjasama dengan Penanaman Modal Asing yang bertujuan untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi order dari customer 

juga untuk mengembangkan usaha. 

Pemberian jasa (disubkontrakkan) yang spesifikasi, bahan baku dan 

atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan 

diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan 

kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa 

Sejalan perkembangan perusahaan perusahaan membagi ordernya 

kepada kedua perusahaan cabang tersebut, dalam hal ini PT. Agung Pelita 

Industrindo mendapat bagian order untuk memproses bahan baku menjadi 

bahan setengah jadi sepatu atau biasa disebut dengan asesories sepatu yang 

selanjutnya akan diproses lagi menjadi produk selesai sepatu oleh PT. 

Sumber Industri dan PT. Pratama Abadi Industrindo. Hal ini dilakukan 

karena perusahaan ini didirikan untuk memenuhi order sepatu NIKE PT. 

Pratama Abadi Industri. 

Seperti yang telah dikemukakan bahwa PT. Agung Pelita 

Industrindo merupakan salah satu perusahaan cabang dari PT. Pratama 

Abadi Industri. Dimana setiap tahun dengan perjanjian kontrak PT. 
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Pratama Abadi Industri sudah menjadi supplier utama dari label sepatu 

olahraga NIKE di Amerika. Oleh PT. Pratama Abadi Industri, order 

tersebut berdasar pengerjaan di bagi menjadi tiga bagian yaitu: Pembuatan 

bahan setengah jadi atau asesories dilakukan oleh PT. Agung Pelita 

Industrindo dan PT. Sumber Industri, sedangkan penyelesaian pembuatan 

sepatu dilakukan sendiri oleh PT. Pratama Abadi Industri. Artinya PT. 

Agung Pelita Industrindo setiap tahun selalu menyelesaikan order 

asesories sepatu NIKE dari PT. Pratama Abadi Industri. 

Sehubungan dengan perjanjian kontrak yang sudah ada, maka PT. 

Agung Pelita Industrindo tidak menerima order dari perusahaan lain. Jika 

perusahaan ingin menerima order lain maka perusahaan harus 

memberitahu dan bernegosiasi dengan Perusahaan Pusat juga pihak 

manajemen NIKE. Hal ini bertujuan untuk Informasi dapat mengalir 

dengan cepat sehingga proses produksipun dapat berjalan lancar dan 

perusahaan dapat lebih efisien dari segi produksi. 

Tujuan atas pembagian order produksi agar perusahaan lebih cepat 

dan mudah dalam membantu menyelesaikan proses pengerjaan suatu 

produk yang akan dipasarkan. Di dalam transaksi ini, kedua belah pihak 

yaitu pengguna jasa dan pemberi jasa (jasa maklon) masing-masing akan 

dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

Akhirnya untuk menguasai masalah produksi tersebut dengan 

mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, baik dari segi waktu yang 
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diharapkan lebih cepat dari pembagian penyelesaian order maupun dari 

segi biaya yang dikeluarkan. PT. Pratama Abadi Industri  menetapkan tarif 

sebesar 6% pada PPH dipungut dan disetor dari pendapatan maklon, 

sedangkan pemotongan pajak PPH pasal 23 yang dibebankan yang berlaku 

adalah sebesar 15% yang dibebankan kepada pengguna jasa perusahaan. 

Jumlah dari perkiraan penghasilan netto maupun bruto yang dihasilkan, 

maka atas dasar hal tersebut PT. Pratama Abadi Industri memutuskan 

untuk mendirikan dua buah perusahaan cabang yaitu PT. Sumber Industri 

dan PT. Agung Pelita Industrindo dalam penyelesaian produksinya.  

Pengaruhnya pemotongan pajak PPh Pasal 23 dari sisi pihak yang 

terpotong atas dividen yang diterima oleh pemegang saham, yang tercatat 

sebagai sesaat pengakuan PPh Pasal 23 terutang. Ini berarti perusahaan 

sebelum penyetoran PPh Pasal 23 (yang telah dipungut) disetor ke kas 

negara yaitu sesaat penyetorannya dicatat di sisi debit sebagai utang PPh 

Pasal 23, sisi kredit dicatat dengan jumlah jurnal di atas, sehingga jumlah 

utang PPH Pasal 23 menjadi nol dan akumulasi cash-out sama dengan 

pengakuan devidennya.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Di era pasar bebas yang telah diterapkan di Indonesia, persaingan 

antara perusahaan yang satu dengan yang lain baik dalam negeri maupun luar 

negeri sangatlah ketat. Untuk menghadapi pesaing, setiap perusahaan harus 

mempunyai perencanaan pemasaran yang baik. Pemasaran produk yang baik 
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merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mengembangkan usaha 

perusahaan, tetapi hal itu tidak berarti tanpa adanya keseimbangan 

produktifitas dalam perusahaan itu sendiri. Dalam kegiatan produksi agar 

lebih cepat dan mudah perusahaan dapat menggunakan jasa maklon, yaitu jasa 

yang dapat membantu menyelesaikan proses pengerjaan suatu produk yang 

akan dipasarkan. Di dalam transaksi ini, perusahaan yang menggunakan jasa 

(pengguna jasa) dan pemberi jasa (jasa maklon) masing-masing akan 

dikenakan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

Sebuah perusahaan dalam negeri yang bergerak di bidang jasa maupun 

dagang dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib 

melakukan kegiatan perpajakan. Perusahaan tersebut wajib melakukan 

kegiatan perpajakanya karena mereka sudah termasuk sebagai wajib pajak 

dalam negeri. Untuk itu, mereka dikenakan pemotongan dari penghasilan yang 

mereka peroleh. Selain dikenakan pemotongan terhadap Pajak Penghasilan 

Pasal 21, mereka dapat dikenakan potongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

apabila mereka memperoleh atau menerima penghasilan yang berasal dari 

penyerahan jasa. 

Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas 

penghasilan dengan nama dan bentuk apapun yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong 

PPH Pasal 21 (Erly Suandy, 2006 : 161). 
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Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian 

suatu barang tertentu yang proses pengerjaanya dilakukan oleh pihak pemberi 

jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah 

jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau 

seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi 

berada pada pengguna jasa (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 244/PMK.03/2008). 

Jasa maklon yang digunakan perusahaan akan dikenakan potongan 

PPh Pasal 23 atas penyerahan jasa dalam melakukan transaksi ekspor dan 

perusahaan sebagai pemberi penghasilan wajib melapor pemotongan PPH 

Pasal 23 tersebut pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 

Penerapan PPH Pasal 23 atas jasa maklon yang digunakan perusahaan 

dalam membantu proses penyelesaian suatu barang serta memberikan 

informasi kepada perusahaan tentang pembayaran atau penyetoran PPH Pasal 

23 terutang untuk kemudian diperhitungkan dan ditagihkan kepada jasa 

maklon tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, penulis mengambil judul 

“ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 OLEH PERUSAHAAN 

ATAS JASA MAKLON PADA PENDAPATAN PT. AGUNG PELITA 

INDUSTRINDO”. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah 

yang dapat penulis susun adalah: 
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1. Apa sajakah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi  pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon? 

2. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas 

jasa maklon pada pendapatan PT. Agung Pelita Industrindo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

a. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi  pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas jasa maklon. 

b. Mengetahui dan menganalisa dampak yang ditimbulkan Pajak Penghasilan 

Pasal 23 atas jasa maklon pada pendapatan PT. Agung Pelita Industrindo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai masukan bagi perusahaan dalam pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 atas jasa yang telah diberikan oleh pihak ketiga pada 

periode selanjutnya. 

2. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan tentang Pajak penghasilan Pasal 23 atas 

jasa yang telah diberikan oleh pihak ketiga. 

3. Bagi Peneliti Lain. 

Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian Pajak 

Pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2007 yang berbunyi :  

"Pajak adalah 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. (Direktorat Jendral Pajak, 
Departemen Keuangan RI tahun 2008: 3) 
 
Jadi, 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.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai 

ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Iuran dari rakyat kepada negara 

b. Dapat dipaksakan 

c. Berdasarkan Undang-undang 


