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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menjadikan suatu negara yang maju serta sejahtera merupakan salah satu cita-

cita negara Indonesia, hal tersebut dapat dilihat antara lain dari berbagai upaya 

pembangunan pada segala bidang kehidupan. Untuk itu Indonesia membutuhkan 

pendapatan negara yang cukup besar guna melanjutkan proses pembangunan. Sumber 

penerimaan negara yang paling besar di Indonesia yaitu dalam penerimaan perpajakan. 

Pajak merupakan iuran wajib dari pemerintah yang dibebankan kepada warga negara. 

Iuran wajib tersebut akan kembali ke warga negara meskipun tidak dapat dirasakan 

secara langsung melalui proses pembangunan negara. Sifat dari pajak yaitu memaksa, 

artinya setiap wajib pajak yang mendapatkan pendapatan wajib untuk menyisihkan 

penghasilannya tersebut kepada negara. 

 Indonesia melakukan pembiayaan rumah tangga negara yaikini pengeluaran-

pengeluaran yang bermaanfaat bagi masyarakat dengan menggunakan pemungutan 

pajak yang menganut sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan 

pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada 

wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri nilai pajak yang 

harus dibayarkan (Diana, 2010). Sistem ini diterapkan pada PPh orang pribadi atau 

badan, dan PPN dari sudut pandang PKP (penjual). 
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Dalam perkembangan bangsa Indonesia Pajak Pertambahan Nilai merupakan 

pengganti dari pajak penjualan, dikarenakan pajak penjualan tidak mampu untuk 

menampung kegiatan masyarakat yang belum mencapai sasaran kebutuhan 

pembangunan. Sedangkan munculnya Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh 

pengusaha kena pajak (PKP) menyerahkan barang atau jasa kena pajak kepada pihak 

konsumen atas nilai jual dari barang atau jasa tersebut dirasa mampu untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Pengusaha kena pajak memberikan faktur pajak 

kepada konsumen sebagai bukti adanya pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas 

penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada konsumen. Pembuatan 

faktur pajak harus dilakukan dengan teliti, jika terjadi kesalahan dapat membuat faktur 

pajak tersebut tidak valid sehingga tidak bisa digunakan. Kesalahan atas faktur pajak 

yang biasa terjadi adalah adanya nomor faktur ganda serta salahnya pencatatan nomor 

faktur.  

KKP JM Harianto merupakan kantor konsultan pajak yang melayani banyak klien yang 

melakukan kewajiban perpajakan seperti PPh, PPN, serta Tax Amnesty. Di salah satu 

klien KKP adalah CV. SMA yang menghadapi permasalahan kesalahan nomor faktur 

penjualan kesalahan tersebut dapat dibetulkan dengan cara melakukan pembetulan 

faktur pajak dan SPT masa PPN yang telah dilaporkan. Berdasarkan kasus tersebut, 

maka penulis merumuskan judul penelitian menjadi “Kesalahan Pelaporan Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada CV.SMA”.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Menurut latar belakang diatas, penulis merumuskan empat buah permasalahan, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana terjadinya kesalahan pelaporan SPT masa PPN pada CV. SMA? 

2. Bagaimana pelaporan SPT masa PPN sebelum dibetulkan pada CV. SMA? 

3. Bagaimana melakukan pembetulan atas kesalahan pelaporan SPT masa PPN 

pada CV. SMA tersebut? 

4. Bagaimana implikasi kesalahan pelaporan SPT masa PPN pada CV. SMA 

tersebut bagi penjual dan pembeli? 

1.3 Tujuan Penulisan  

Berdasarkan dari rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Menjelaskan bagaimana terjadinya kesalahan pelaporan SPT masa PPN  

pada CV. SMA. 

2. Menjelaskan pelaporan SPT masa PPN CV. SMA sebelum dibetulkan.  

3.   Melakukan pembetulan atas kesalahan pelaporan SPT masa PPN pada CV. 

SMA. 

4.  Menjelaskan implikasi kesalahan pelaporan SPT masa PPN pada CV. SMA 

bagi penjual dan pembeli. 
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1.4 Manfaat Penulisan  

Penulis berharap supaya bermanfaat bagi banyak pihak: 

1. Penulis 

Memberikan informasi dan wawasan dalam bidang perpajakan serta 

dapat mempraktekan ilmu yang didapatkan saat menempuh kuliah D3 

Perpajakan. 

2. Pembaca  

Sebagai penambah informasi mengenai perpajakan khususnya dalam 

hal faktur Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Wajib Pajak  

Digunakan sebagai refrensi dalam pembuatan faktur pajak supaya 

terhindar dari kesalahan, dan dapat memahami prosedur pembetulan nomer 

faktur jika terjadi kesalahan.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dibuat supaya dapat pembahasan dalam Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini dapat terlihat secara umum. Laporan terbagi dalam 5 

bab, sebagai berikut: 

 



21 
 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam laporan ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Dalam bab II ini berisikan mengenai teori-teori yang dijadikan sebagai dasar 

acuan dari tema penelitian. 

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  

Dalam bab III ini berisikan mengenai kantor konsultan pajak JM Harianto dan 

mengenai metode penelitian yang digunakan. 

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN 

 Dalam bab IV ini berisikan mengenai hasil serta analisis penelitian. 

BAB V: PENUTUP 

Dalam bab V ini berisikan mengenai kesimpulan yang dapat diberikan penulis.  

 

 

 


