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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011). Pajak merupakan sektor 

yang sangat penting bagi sumber penerimaan Negara. Di Indonesia, 

setidaknyapajak memenuhi kurang lebih 70% penerimaan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berarti sumbangan pajak 

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan sumber 

penerimaan  lain(www.pajak.go.id).Tidak sedikit fasilitas-fasilitas umum 

Negara yang dibiayai dari pajak, sehingga jika penerimaan pajak kurang 

maksimal dikhawatirkan dapat mempersulit pemerintah untuk membiayai 

seluruh pengeluaran Negara. Oleh karena itu banyak cara yang dilakukan 

oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak, 

salah satunya pada tahun 2015 yaitu adanyaReinventingatau bisa disebut juga 

dengan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak. Tahun lalu tepatnya tahun 

2015 telah di tetapkansebagai Tahun Pembinaan wajib pajak.Dengan adanya 

kebijakan ini maka wajib pajak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk 

melakukan pembetulan SPT beberapa tahunke belakang dan akan diberikan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.  

http://www.pajak.go.id/
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Jenis SPT yang dapat dilaporkan dan dibetulkan adalah SPT Tahunan 

PPh Badan, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh, SPT Masa 

PPN dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN. Selain itu pemerintah juga 

kerap kali memperbaharui peraturan pajak,ataupun membuat peraturan pajak 

yang baru. Misalnya peraturan baru Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2015 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Ini salah satu 

cara lain Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan 

cara melakukan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.Penghapusan Sanksi 

Administrasi Pajak ini disebabkan keterlambatan pembetulan penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT).  

Pembetulan SPT dapat dilakukan setelahWajib Pajak menyampaikan 

SPT normal namun dikemudian hari diketahui informasi dalam SPT tersebut 

salah atau tidak benar. Kekeliruan dalam pengisian SPT juga dapat terjadi 

karena faktor perhitungan yang salah atau pun penerapan aturan perundang-

undangan yang belum benar,sehingga wajib pajak diharuskan melakukan 

pembetulan. Namun sebagai akibat dari Pembetulan tersebut, apabila 

terdapat kekurangan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat dikenai Sanksi 

administrasi berupa denda atau bunga dari jumlah pajak yang kurang 

dibayar. Sanksi Administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang 

melakukan pembetulan atas kemauannya sendiri atau sebelum 

pemeriksaanyaitu sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari jumlah 

pajak yang kurang dibayar.Sedangkan Pembetulan yang dilakukan setelah 
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pemeriksaan namun belum ada tindakan penyidikan akan dikenakan sanksi 

berupa bunga sebesar 150%per bulan dari jumlah pajak kurang dibayar. 
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Bapak Agung merupakan klien KKP Indojasa Pratama sejak tahun 

2007 yangmemiliki usaha dibidang perdagangan alat-alat listrik. Bapak 

Agung telah melaporkan SPT PPh Orang Pribadi tahun pajak 2014 pada 30 

maret 2015. Namun menyadari bahwa kemudian Bapak Agung terdapat 

kekeliruan dalam SPT nya karena ada yang belum dilengkapi berupa  

pembelian aset sejak tahun 2011. Dalam hal ini SPT Bapak Agung belum 

diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian atas kemauannya 

sendiri, Bapak Agung melakukan pembetulan SPT sekaligus memanfaatkan 

Reinventing Policy. Maka penting dan menguntungkan bagi Bapak Agung 

untuk membetulkan SPT nya sejak tahun 2011 hingga 2014 pada tahun 

2015. Berdasrkan uraian diatas, maka penulis akan membahas dalam bentuk 

Laporan Kerja Praktik Lapangan yang berjudul“Pelaporan SPT Tahun 

2011-2014 Dalam Rangka Pemanfaatan Kebijakan Reinventing” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana Bapak Agung melaporkan pajaknya tahun 2011-2014? 

2. Bagaimana Bapak Agungmelakukan pembetulan 2011-2014? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan dari laporan PKL ini 

adalah: 

1. Mengetahui bagaimana cara Bapak Agung melaporkan pajaknya  

2. Mengetahui bagaimana Bapak Agung melakukan pembetulan SPT 
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1.4 Manfaat Penulisan  

Penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, 

diantaranya: 

1. Bagi Penulis: 

Menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan mengaplikasikan 

ilmu yang telah di dapat selama kuliah dan magang khususnya dalam 

bidang perpajakan 

2. Bagi Pembaca: 

Bermanfaat sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan 

khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Perusahaan: 

Memberikan informasi bagaimana memanfaatkan Reinventingbagi wajib 

pajak Orang Pribadi 

4. Bagi Wajib Pajak 

Untuk Bapak Agung diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan informasi dan masukan yang bermanfaat dalam pelaporan 

SPT Tahunannya  
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi tentang 

pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan 

ini dibagi menjadi lima bab yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas tentang semua teori yang berhubungan dengan penelitian, 

sehingga teori  ini akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam 

pembahasan masalah yang akan dijabarkan 

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum Kantor 

Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama dan metode penelitian 

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN 

Berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah 

BAB V: PENUTUP 

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran dari hasil penulisan. 

 

 

 


