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         BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Seperti yang kita ketahui, sumber utama pendapatan bagi Negara Indonesia 

adalah dari sektor pajak. Buktinya pada tahun 2016 penerimaan pajak  mencapai Rp 

1.283,6 triliun atau sekitar 83,4 persen dari total pendapatan pemerintah yang 

mencapai Rp 1.551,78 triliun. Sedangkan pendapatan lain sebesar 268.18 triliun atau 

16,6 persen berasal dari non pajak. (Realisasi Pajak 2016 Sumbang 83 Persen 

PendapatanNegara/2017/http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/realisa

si-pajak-2016-sumbang-83-persen-pendapatan-negara pada Sabtu, 18 maret 2017). 

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak 

mendominasi pendapatan Negara. Oleh karena hal itu masyarakat wajib membayar 

pajak kepada Negara. 

Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan 

Perpajakan, pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada Negara yang terhutang 

oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan 

pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan 

untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Seperti yang tertulis dalam 

pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1, pungutan pajak oleh 

pemerintah kepada wajib pajak orang pribadi ataupun badan dilakukan sesuai UUD 

http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/realisasi-pajak-2016-sumbang-83-persen-pendapatan-negara%20pada%20Sabtu,%2018%20maret%202017
http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/11/realisasi-pajak-2016-sumbang-83-persen-pendapatan-negara%20pada%20Sabtu,%2018%20maret%202017
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Pasal 23 ayat 2. Pajak yang dipungut Negara dari rakyat, digunakan untuk menunjang 

belanja Negara seperti, menambah fasilitas dan membenahi fasilitas umum di dalam 

Negara. Hal ini berarti pungutan pajak oleh pemerintah digunakan  untuk memenuhi 

kesejahteraan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar akan 

pentingnya dalam membayar pajak. Masyarakat atau wajib pajak diberikan 

wewenang oleh pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang atau 

sering disebut dengan self assessement. Self Assessment sendiri berarti suatu sitem 

pungutan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terhutang. (Mardiasmo 2016, hal. 9).  

Dengan kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memproses 

pajak terutangnya sendiri, masih ada masyarakat yang enggan untuk membayar pajaknya. Hal 

itu dikarenakan adanya pemahaman yang salah dalam pembayaran pajak, dan ini merupakan 

permasalahan perpajakan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini peran serta pemerintah 

sangatlah berarti untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang bagaimana proses 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan bagi wajib pajak dengan baik dan benar. Selain itu 

pemerintah juga harus memberikan penekanan kepada masyarakat Indonesia, tentang 

pentingnnya membayar pajak, yang nantinya akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. 

Banyak pihak yang sudah  merasakan manfaat dengan membayar pajak sesuai 

peraturan yang berlaku, salah satunya adalah para pengusaha yang telah dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia yang menawarkan jasa maupun 

barang dagang. Dengan membayar pajak, beberapa keuntungan dapat dirasakan oleh 
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Pengusaha seperti, Pengusaha dianggap memiliki sistem yang sudah baik dianggap 

legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar pajak, selain itu 

perusahaan akan dianggap besar dan tentunya akan berpengaruh saat menjalin 

kerjasama dengan perusahaan yang tergolong besar, sehingga akan berimbas dengan 

meningkatmya jumlah penjualan dan menambahnya penghasilan (5 Keuntungan 

Menjadi PKP/ 2014/ http://mebiso.com/5-keuntungan-menjadi-pkp/ pada Jumat, 31 

maret 2017).  Hal itu dapat di rasakan bagi pengusaha yang sudah mendaftarkan diri 

menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, bagi pengusaha yang belum 

dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), alangkah baiknya segera 

mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Menurut Undang – Undang 

Nomer 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 15, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah 

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-

Undang . Sebagai Pengusaha Kena Pajak tentunya memiliki kewajiban yang harus 

dijalankan dalam memenuhi proses perpajakan. 

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yang terutang,menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masih 

harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang 

dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 

terutang, dan melaporkan PPN yang terutang (5 Keuntungan Menjadi PKP/ 2014 / 

http://mebiso.com/5-keuntungan-menjadi-pkp/ pada Jumat, 18 maret 2017).  

http://mebiso.com/5-keuntungan-menjadi-pkp/
http://mebiso.com/5-keuntungan-menjadi-pkp/
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Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar 

oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan 

Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar 

Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean 

dan/atau impor Barang Kena Pajak ( Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 

Ayat 24). Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib 

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena 

Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor 

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak( Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 25). Dan jika terjadi selisih antara Pajak 

Masukan dan Pajak Keluaran dimana Pajak Keluaran Lebih besar disbandingkan 

dengan Pajak Masukan , Maka disitulah terjadi Pajak terhutang Pajak Pertambahan 

Nilai. 

Menurut Undang – Undang nomer 42 Tahun 2009, PPN atau Pajak 

Pertambahan Nilai merupakan  pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah 

Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. 

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi 

bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan 

Nilai. 

Self assessement system yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia membuat 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak 
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terhutangnya sendiri. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik dan benar dalam 

mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak perusahaan, sehingga pajak 

perusahaan yang dilaporkan, jelas dan dapat di pertanggungjawabkan. 

Seperti salah satu perusahaan yang akan dijadikan sebagai objek penelitian oleh 

penulis adalah PT.Radio Rasika Dananda Utama,yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang bergerak dibidang jasa. Perusahaan dipilih karena 

perusahaan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), sudah memenuhi syarat subjek dan 

objek pertambahan nilaiatas barang kena pajak ataupu jasa kena pajak. Selama 

melakukan praktek kerja lapangan ( PKL ), penulis menemukan transaksi penjualan 

dan pembelian yang dilakukan oleh PT.Radio Rasika Dananda Utama selama tahun 

2016. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa mengenai penerapan 

perhitungan, penyetoran ,dan pelaporan pajak pertambahan nilai PT. Radio Rasika 

Dananda Utama atas transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan, dengan 

mengangkat judul “ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

PADA PT. RADIO RASIKA DANANDA UTAMA MENURUT UNDANG – 

UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009“ 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas penulis akan menguraikan pertanyaan yang nantinya 

akan di bahas, yaitu : Bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak pertambahan nilai pada oleh PT.Radio Rasika Dananda 

Utama? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah : Untuk mengetahui prosedur 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang 

dilakukan PT.Radio Rasika Dananda Utama. 

1.4 Manfaat Penulisan 

 Dari penelitian yang dilakukan penulis, manfaat yang diharapkan adalah:  

1. Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan tentang Pajak Pertambahan Nilai, beserta 

Undang – Undang Nomer 42 Tahun 2009. 

b. Menambah pengetahuan tentang mekanisme dalam melakukan 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN)  dengan baik dan benar sesuai dengan Undang - Undang. 
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2. Bagi Pembaca 

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi 

pembaca,terutama bagi Pengusaha Kena Pajak yang,untuk 

menambah pengatahuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 

dalam tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak 

terhutangdengan tepat dan benar sesuai dengan Undang – Undang 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

3. Bagi PT.Rasika Dananda Utama 

Dapat di jadikan referensi tambahan bagi perusahaan, guna 

melaksanakan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai yang lebih efektif dan effesien. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran 

mengenai pembahasan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Maka 

penulis sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang perumusan   masalah, 

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

Bab inimemuat tentang referensi atau teori – teori yang berhubungan 

dengan penelitian,dan digunakan penulis sebagai dasar atau pedoman 

dalam menyusun Tugas akhir. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Kantor Konsultan 

Pajak Heri Sutrisno di mana penulis melakukan penelitian dan 

metode penelitian yang digunakan penulis. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan gambaran umum PT.Radio Raika Dananda 

Utama sertamenjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan penulis. 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 


