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ABSTRAKSI 

AKHMADSYAH. Analisa perbandingan antara PPh Pasal 21   ditanggung oleh 
karyawan, ditanggung oleh Perusahaan dan yang diberi Tunjangan Pajak terhadap 
Laporan Laba/Rugi pada  PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah X Jakarta 
(dibimbing oleh Bapak Adrie Putra). 

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan yang bersifat final 
artinya PPh 21 yang telah dipotong oleh Perusahaan tidak dapat menjadi kredit 
pajak sebagai pengurang PPh Badan Perusahaan. 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang didasarkan pada standar-standar 
teoritis yang sudah ada serta melalui perbandingan-perbandingan yang dilakukan 
terhadap kebijakan akuntansi maupun fiskal yang diterapkan perusahaan dengan 
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan Undang-Undang Perpajakan dan 
Standar Akuntansi Keuangan. 

Dari hasil penelitian dengan mengambil sampel sebanyak 25 karyawan 
dari total populasi 47 karyawan, dapat diperoleh hasil bahwa dengan metode PPh 
21 ditanggung karyawan menyebabkan take home pay karyawan berkurang 
sebesar PPh 21 yang mereka harus bayar, dan dengan metode PPh 21 ditanggung 
perusahaan menyebabkan take home pay karyawan tidak berkurang dengan PPh 
21 yang harus mereka bayar, namun mengakibatkan koreksi fiskal positif bagi 
perusahaan sehingga laba kena pajak bertambah, dan dengan metode PPh 21 
diberikan tunjangan pajak yang dipakai oleh PT. Pegadaian (Persero) Kanwil X 
Jakarta masih terdapat selisih antara tunjangan PPh 21 yang mereka terima dengan 
PPh 21 yang harus mereka bayar, sehingga dengan kata lain, masih ada sejumlah 
PPh 21 yang mengurangi take home pay karyawan. 
 
 
 

 

Kata kunci: Metode ditanggung karyawan, Metode ditanggung perusahaan, 
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