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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang atau sering
dikenal dengan Pelindo II adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak
dibidang logistik, secara spesifik pada pengelolaan dan pengembangan
pelabuhan. PT Pelabuhan Indonesai II (Persero) Cabang Panjang Lampung
sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib melakukan pemotongan,
penyetoran dan pelaporan atas penghasilan sewa dan jasa sesuai dengan
undang-undang perpajakan yang berlaku.
Dengan memperhatikan hal ini dan pada PT. Pelindo pajak PPh lebih banyak
datanya, maka dalam

laporan kerja praktik saya mengambil

judul “

PROGRAM PENGOLAHAN DATA PAJAK PPh ”, yang harpanya dapat
membantu proses pengolahan data pajak PPh, di karenakan proses perhitungan
pajak di PT. PELINDO masih di lakukan secara manual dengan di tulis tangan
pada satu lembar kertas yang telah di cetak. Hal ini mengakibatkan proses
cukup lama dan pada lembar kertas tidak mencantumkan data kepemilikina
perhitungan pajak PPh, sehingga ketika kertas perhitungan pajak tersebut jatuh
maka tidak dapat di kenali perhitungan tersebut milik perusahaan mana.

1.2. Ruang Lingkup Kerja
Laporan kerja praktik ini haya membahas tentang bagian perpajakan
pengolahan data pajak PPh yang ada di PT. Pelindo mengenai pengolahan
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data pajak PPh, ruang lingkup yang akan di bahas dalam laporan ini
mengenai:
1. Penelitian memfokuskan pada pembuatan program pengolahan data pajak
PPh dalam satu bagian yaitu bagian perpajakan, sehingga data yang di
peroleh valid, spesifik, mendalam dan memudahkan penelitian saat
membuat program.
1.3. Manfaat dan Tujuan

1.3.1. Manfaat
Manfaat dari program ini untuk perusahaan PT.Pelindo yaitu
1. Mempermudah dalam pengolahan pajak PPh yang rutin di lakukan di
PT. Pelindo.
2. Mempermudah dalam pencarian data karena data pengolahan pajak
tersimpan dalam suatu database, sehingga data dapat dengan mudah di
temukan ketika data yang pernah di olah akan di butuhkan kembali.
3. Mengurangi kekeliruang dalam perhitungan pajak PPh.
1.3.2. Tujuan
Tujuan dari di buatnya program ini adalah
1. Merubah dari

yang di hitung menengunakan kalkulator dan di tulis

menggunakan hardcopy ke sistem komputerisasi.
2. Dapat membantu mempercepat pengolahan data Pajak PPh
3. Meminimalkan pengolahan data yang tidak tepat.
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1.4. Tempat dan Waktu penelitian.
Penelitian atau kerja praktik ini dilaksanakan di PT. Pelindo II cabang
Panjang yang beralamatkan Jl. Yos Sudarso No.337, Pidada, Panjang, Kota
Bandar Lampung, Lampung 35241 dan di laksanakan pada tanggal 25 Februari
2019- 22 Maret 2019 dengan jadwal setiap hari masuk pukul 07.30 dan pulang
pulang 17.00 dengan jadwal libur yaitu pada hari sabtu dan minggu.
1.5. Sistematika Penulisan
Agar dapat menjelaskan alur pemikiran secara sistematis, maka penulisan
laporan ini disusun dengan kerangka sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan
Penulis Menguraikan Latar Belakang Masalah yang ditemukan pada saat kerja
praktik , Ruang Lingkup , Manfaat Dan Tujuan,Tempat Dan Waktu penelitian,
Sistematika Penulisan.
BAB II Gambaran Umum Perusahaan
Pada bab ini dibahas tentang PT.Pelindo II cabang panjang sejarah perusahaan ,
visi misi perusahaan, kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan, dan struktur
organisasi perusahaan.
BAB III Permasalahan Perusahaan
Pada bab ini menganalisis Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan,
landasan teori dan rancangan program
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penulis memaparkan hasil pengambilan data, pengolahan data, dan pembahasan
hasil penelitian secara umum maupun spesifik.
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BAB V Simpulan Dan Saran
Penulis menyampaikan simpulan penelitian yang merupakan intisari pembahasan
yang relevan dan keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melaksanakan
penelitian.

