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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara berkembang dengan jumlah pertumbuhan 

penduduk relatif cepat yang mengakibatkan pengeluaran negara terus 

meningkat. Pelaksanaan pembangunan di segala bidang dilakukan sebagai 

upaya negara dalam meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Guna mencapai pelaksanaan 

pembangunan tersebut sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam 

pembukaan Undang-Undang (UU) 1945, maka partisipasi masyarakat 

sangatlah penting. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, pembangunan tidak 

dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan 

maupun kontribusi yang selanjutnya digunakan untuk segala bentuk 

pengeluaran pemerintah. 

Salah satu pengeluaran pemerintah yang paling besar adalah membiayai 

sektor pembangunan. Maka untuk membiayai pembangunan tersebut 

pemerintah mengandalkan pemasukan dari sektor pajak. Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No.16 tahun 

2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) 

(www.pajak.go.id). 

http://www.pajak.go.id/
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Pemerintah dalam hal ini berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan 

negara dari sektor pajak, guna mencapai sasaran pembangunan ekonomi 

nasional. Maka dari itu perlu diupayakan peran aktif masyarakat memberikan 

kontribusinya dalam membayar pajak bagi peningkatan pendapatan negara, 

sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan pengertian diatas bahwa pada 

dasarnya kontribusi masyarakat dalam hal pembayaran pajak ditujukan 

sebesarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau dengan kata lain 

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penerimaan negara dari pembayaran 

pajak sangat berpengaruh pada pembangunan di suatu negara, dalam hal 

pembangunan di Indonesia yang tumbuh secara pesat di berbagai aspek 

kehidupan didukung fasilitas umum yang memadai dan modern melalui 

kemajuan teknologi yang merupakan hasil dari pembayaran pajak oleh wajib 

pajak. 

 Pajak dikenakan atas kegiatan usaha yang menghasilkan penghasilan 

sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, baik berbentuk barang maupun 

jasa. Salah satu contoh objek pajak yang dikenai pajak penghasilan ialah 

penghasilan yang diterimakan dari usaha jasa konstruksi. Berbagai peraturan 

maupun undang-undang yang mengatur jasa konstruksi diatur secara khusus 

oleh pemerintah, dikarenakan jasa konstruksi termasuk dalam kegiatan yang 

berperan penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya sehingga dapat 

mendukung terwujudnya pencapaian berbagai sarana sesuai dengan tujuan 

pembangunan nasional. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1999 j.o UU 

Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 1 tentang jasa konstruksi, yang dimaksudkan 
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dengan jasa konstruksi adalah layanan  jasa konsultansi konstruksi dan atau 

pekerjaan konstruksi. Konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau 

sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, perencanaan dan perancangan, 

pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 

Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan 

yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran 

dan pembangunan kembali suatu bangunan.  

 Pengenaan pajak atas penghasilan yang diterimakan dari usaha jasa 

konstruksi dikenakan PPh pasal 23 untuk jenis jasa konstruksi yang meliputi 

Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, 

dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang 

lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi 

sebagai pengusaha konstruksi dan jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan 

mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, 

selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang 

konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha 

konstruksi dikenakan tarif sebesar 2%. Sedangkan PPh pasal 4 ayat (2) yang 

bersifat final dikenakan atas jenis usaha jasa konstruksi meliputi, usaha 

perencana jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha baik kecil, 

menengah dan besar dikenakan tarif sebesar 4% dan bagi usaha perencana jasa 

konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 6%. 

Pada usaha pelaksana jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil 

dikenakan tarif sebesar 2%, kualifikasi menengah dan besar dikenakan tarif 
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sebesar 3% dan bagi usaha pelaksana jasa konstruksi yang tidak memiliki 

kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 4%. Pada usaha pengawas jasa 

konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha baik kecil, menengah dan besar 

dikenakan tarif sebesar 4% dan bagi usaha pengawas jasa konstruksi yang 

tidak memiliki kualifikasi usaha dikenakan tarif sebesar 6%. 

 CV. PKM adalah perusahaan bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi 

dan Bangunan, dengan kualifikasi usaha jasa konstruksi termasuk dalam 

Perusahaan kualifikasi K2 (Kecil 2) dengan persyaratan kekayaan bersih lebih 

dari Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000, telah beroperasi dan dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta memiliki akta pendirian usaha 

yang resmi sejak tahun 2014, dalam kewajiban perpajakannya diharapkan 

dapat menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara baik dan benar.  

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari CV. PKM, perusahaan merasa 

kesulitan dalam menafsirkan kewajiban perpajakan yang seharusnya dipenuhi 

atas usaha Jasa Konstruksi, apakah dikenakan PPh pasal 23 atau PPh Final 

pasal 4 ayat (2). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis hendak meneliti Pajak 

Penghasilan atas jasa konstruksi, dengan mengambil judul tugas akhir : 

“EVALUASI PEMOTONGAN DAN / ATAU PEMUNGUTAN PAJAK 

ATAS JASA KONSTRUKSI STUDI KASUS PADA CV. PKM” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini, adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kewajiban pajak terhadap jasa konstruksi pada CV.PKM  ?  

2. Bagaimana seharusnya pelaporan kewajiban pajak terkait jasa konstruksi 

pada CV. PKM ? 

3. Bagaimana implikasi kewajiban pajak terhadap jasa konstruksi pada CV. 

PKM tersebut ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaporan kewajiban pajak terkait jasa konstruksi pada 

CV. PKM. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaporan kewajiban pajak terkait jasa 

konstruski yang sebenarnya pada CV. PKM. 

3. Untuk menjelaskan konsekuensi atas kesalahan pelaporan kewajiban pajak 

CV. PKM. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dengan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, 

penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

1. Bagi Penulis 

 Penelitian ini digunakan untuk menambah ilmu,  ketrampilan, 
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dan mempertajam pengetahuan penulis dalam hal perpajakan. 

2. Bagi Perusahaan CV. PKM 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahan 

pertimbangan, bagi perusahaan dalam menerapkan perlakuan pengenaan 

pajak terkait jasa konstruksi yang sesuai dengan peraturan di waktu yang 

akan datang. 

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahan 

pertimbangan, bagi kantor konsultan pajak dalam menangani kasus-kasus 

perpajakan kliennya. 

4. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau bahan 

pertimbangan, bagi kantor pelayanan pajak dalam mensosialisasikan 

kewajiban perpajakan kepada wajib pajak agar lebih paham tentang 

mengenai kewajiban perpajakan masing-masih perusahaan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Memberikan gambaran mengenai pembahasan tiap bab, agar menjadi 

susunan yang sistematis dan memudahkan dalam mengetahui isi hubungan 

tiap bab. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut  : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

tugas akhir. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori yang berkaitan dengan 

pembahasan pemikiran pada penelitian ini sebagai dasar dalam 

perumusan masalah. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tempat praktik 

kerja lapangan  dan metode penelitian yang digunakan seperti 

jenis data,metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai analisis hasil penelitian dan pembahasan 

masalah. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari peneltian 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 


