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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Suatu negara mempunyai pemasukan untuk pembiayaan pembangunan serta 

fasilitas-fasilitas bagi negaranya dalam meningkatkan kesejahteran dan kemakmuran 

rakyatnya. Pembiayaan pembangunan ini memerlukan biaya yang tidak sedikit agar 

pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, dana yang digunakan 

dalam pembiayaan ini berasal dari berbagai macam sumber. Dikutip dari Supramono 

(2005), dalam anggaran penerimaan dan belanja Negara (APBN), penerimaan Negara 

bersumber dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak 

menempati presentasi yang paling tinggi dibandingkan sumber penerimaan Negara 

yang lain. Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan Negara. 

Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan atas pemasukan negara dari 

penerimaan perpajakan adalah sebesar 75% dari total keselurhan pendapatan negara 

atau sekitar Rp 1.360,2 triliun dan 15% dari pendapatan negara bukan pajak atau 

sekitar  Rp 273,8 triliun dan sisa nya 10 % dari kepabeanan, cukai dan hibah yaitu 

sekitar Rp 275,0 triliun. Target pendapatan negara naik Rp 60,9 triliun dari APBN 

2015 atau tumbuh sebesar 3,5%, kenaikan tersebut terutama bersumber dari 

meningkatnya penerimanaan perpajakan sebesar Rp 47,4 triliun sedangkan kepabenan 

dan cukai turun Rp 8,5 triliun atau sebesar 4,3% dari APBN 2015, ini disebabkan 

turunnya tarif bea keluar Crude Palm Oil (CPO) atau Minyak sawit mentah beserta 
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turunnya sebagai dampak dari kebijakan pembentukan badan penghimpunan dana 

perkebunan kelapa sawit, ( Direktorat Jendral Anggaran, 2016). 

Ada berbagai macam objek dalam pemungutan pajak salah satunya adalah 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti dikutip dari Rusdji (2017), berdasarkan 

undang-undang nomor 8 tahun 1983, PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap 

pertambahan nialai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor 

produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan menyalurkan dan 

memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. 

Pengenaan pajak pertambahan nilai dikenakan pada saat transaksi penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam setiap penyerahannya 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan 

saat melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. 

Objek penelitian ini adalah CV. CMPJ yang merupakan salah satu klien dari 

KKP Yan Adiyanto Consultant Managementi, CV. CMPJ adalah salah satu usaha 

yang bergerak di bidang perdagangan. Pada saat ingin melaporankan SPT tahunan 

badan CV. CMPJ harus mengekualisasikan antara omset yang dilaporkan dalam laba 

rugi SPT Tahunan dengan omset di SPT masa PPN. Karena dalam transaksi 

penjualannya pada saat penyerahan barang yang dianggap masih terutang CV. CMPJ 

langsung mencatat transaksi tersebut sebagai penghasilan, sedangkan di SPT PPN 

belum diakui sebagai pendapatan yang belum dipungut dan dilaporkan PPNnya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan yang telah di uraikan di atas, maka penulis akan merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut yang nanti nya akan di bahas : 

1.  Bagaimana laporan laba rugi komersial dan penjualan CV. CMPJ tahun 2016. 

2. Bagaimana posisi rekap SPT PPN tahun 2016. 

3.  Bagaimana penyesuaian di dalam laporan laba rugi dengan SPT PPN jika terdapat 

perbedaan/selisih. 

4. Bagaimana dampak penyesuaian tersebut. 

1.3 Tujuan Penulisan 

Dari berbagai rumusan masalah tersebut penulis bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana laporan laba rugi CV. CMPJ pada tahun 2016 

2. Untuk mengetahui bagaimana posisi rekap SPT PPN CV. CMPJ pada tahun 20016 

3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyesuaian di dalam laporan laba rugi dengan 

SPT PPN CV. CMPJ 

4. Untuk mengetahui bagaimana dampak setelah peyesuain di dalam laporan laba 

rugi dengan SPT PPN CV. CMPJ 

1.4 Manfaat Penulisan 

  Manfaat dari penelitian ini yang diharapkan penulis adalah : 

1. Bagi Penulis 

Agar dapat lebih memahami dan menambah pengetahuan serta mendapat 

pengalaman sebagai pembelajaran penulis yang nantinya berguna pada saat di 
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dunia kerja tentang memahami bagaimana tingkat kesetaraan dalam pelaporan di 

SPT PPh laba rugi dengan SPT PPN. 

2. Bagi Wajib Pajak  

Penulis berharap penelitian ini bisa berguna dan di jadikan pemahaman oleh wajib 

pajak agar bisa selalu teliti dalam menyiapkan pelaporan SPT tahunan. 

3. Bagi KKP  

Agar dapat membantu dan menjadi referensi dalam penyelesaian  kasus yang 

serupa. 

4. Bagi Pembaca 

Agar pembaca bisa mengetahui dan memahami tentang setiap pelaporan yang ada 

pada SPT  tahunan.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini, penulis akan membahas setiap masalah kedalam 5 bab 

yang masing-masing akan di jelaskan sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

 Di dalam bab ini penulis memaparkan teori-teori yang akan digunakan 

sebagai pedoman dan dasar yang kuat sebagai penyelesaian terhadap 

masalah yang sedang dibahas. 

 BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  
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Bab ini penulis akan menggambarkan secara sederhana mengenai lokasi 

penelitian di mana tempat penulis melakukan PKL dan metode apa saja 

yang digunakan penulis dalam memperoleh data agar dapat 

menyelesaikan lapororan ini. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan memberikan analisa untuk mengetahui 

permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini. 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab penutup penulis akan memberikan kesimpulan yang jelas serta 

memberikan saran agar permasalahan yang dibahas dapat diselesaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


