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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Tahun 2015 adalah tahun pembinaan wajib pajak, pada tahun tersebut wajib pajak dapat 

memanfaatkan Reinventing policy yang diberlakukan pemerintah. Yang dimaksudkan sebagai 

Reinventing policy adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas 

keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan, pembetulan Surat Pemberitahuan, dan 

keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak bagi wajib pajak yang sudah diberlakukan 

pada awal tahun. Penghapusan sanksi pajak tidak dapat berlaku bila bukan wajib pajaknya 

sendiri yang melapor. Permohonan penghapusan sanksi pajak hanya dapat diajukan dua kali 

selama tahun pembinaan Wajib Pajak.Syarat dalam pengajuan Reinventing Policy sendiri berupa 

satu permohonan untuk satu surat tagihan pajak, mengajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia, ditandatangani oleh wajib pajak atau wakil wajib pajak, menyampaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar. Reinventing policy sebagaimana telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/pmk.03/2015 memberi kesempatan seluas-luasnya 

kepada wajib pajak untuk mengakui kesalahan dalam pelaporan SPT dengan tidak dikenakan 

denda administrasi. Pemerintah memunculkan Reinventing policy agar juga wajib pajak dapat 

melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar dengan diberi kesempatan untuk 

membetulkan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya jika terjadi kesalahan. 

Beberapa wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu 

menyelesaikan pembukuan dan pelaporan pajak, supaya pemenuhan kewajiban pajaknya dapat 

berjalan lancar dan benar sehingga mengurangi resiko kesalahan yang akan terjadi. Seperti pada 

Kantor Akuntan Publik Pho Seng Ka dan Rekan yang memiliki klien yang cukup banyak dan 

salah satu kliennya bernama Bapak Joewono. Bapak Joewono merupakan seorang pengusaha 

yang mempunyai usaha perdagangan baju atau sering disebut Butique. Dari Tahun 2010 Bapak 

Joewono menggunakan jasa Konsultan Pajak Pho Seng Ka untuk melakukan pelaporan SPT. 

Kantor Konsultan Pajak Pho Seng Ka telah melaporkan SPT Masa dan SPT Tahun 2013. Untuk 

masa pajak Januari hingga bulan November 2013 sudah melakukan pembayaran pada tahun 2013 
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untuk pembayaran bulan Desember 2013 dilakukan pada tahun 2014. Tahun 2015 baru 

menyadari adanya kesalahan dan membuat SPT pembetulan, Bapak Joewono selanjutnya 

melakukan pembayaran untuk kurang bayar yang terjadi pada bulan Januari hingga November 

2013. Kantor Konsultan Pho Seng Ka segera melakukan tindakan yang benar agar tidak 

merugikan klien dengan memanfaatkan Reinventing Policy pada tahun 2015 yang berlaku supaya 

wajib pajak tidak mendapatkan sanksi. Oleh karena itu penulis tertarik membahas pelaporan 

pajak pada Bapak Joewono yang memanfaatkan Reinventing Policy. Maka berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis tertarik menulis judul “Pembetulan SPT Tahunan Pada Tahun 2013 

Dalam Rangka Memanfaatkan Reinventing Policy”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diuraikan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Bapak Joewono? 

2. Bagaimana pembetulan SPT Tahunan? 

3. Apa dampak jika tidak melakukan pembetulan? 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Bapak Joewono. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pembetulan SPT Tahunan dilakukan. 

3. Untuk mengetahui dampak jika tidak melakukan pembetulan. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

 Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah: 

1. Bagi penulis 

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat belajar agar nantinya lebih teliti dalam 

melaporkan pajak atau melakukan pembayaran pajak. 

2. Bagi Bapak Joewono 

Penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi informasi maupun masukan 

untuk membantu Bapak Joewono dalam menghitung, membayar dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya dengan benar tanpa menyalahgunakan aturan perpajakan 

yang berlaku. 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan refrensi bagi pembaca bila melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan topik bahasa dalam penelitian ini. 

4. Bagi KAP 

Sebagai acuan pemeriksaan dalam menghadapi terjadinya kurang atau lebihnya 

dalam akun pajak sehingga membantu perusahaan jika suatu saat terjadinya 

pemeriksaan pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Tugas Akhir, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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 BAB II: LANDASAN TEORI 

 Bab ini penulis membahas teori mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian dimana teori ini akan dipakai sebagai dasar pedoman dalam pembahasan 

permasalahan yang akan dijabarkan. 

 BAB III: GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

 Bab ini penulis akan menyajikan gambaran umum tentang KAP Pho Seng Ka 

Semarang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

dan metode penelitian. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas analisis setiap permasalahan penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


