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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Masalah 

Pajak sebagai sumber Penerimaan Negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

penerimaan dibidang perpajakan. Pajak merupakan pemungutan pajak kepada kas 

Negara yang dipungut berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan), pajak 

juga merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun 

badan dari pendapatannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk pembiayaan 

pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai pertama 

kali dikenalkan oleh Carl Friedrich von Siemens, seorang Industralis dan Konsultan 

Pemerintah Jerman pada tahun 1919 (Sukarji, 2007, p. 1). Pajak Pertambahan Nilai 

ialah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kepada konsumen di daerah 

pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi 

(Waluyo, 2011, p. 8). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga merupakan pajak yang 

dikenakan atas konsumsi didalam Negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang 

Kena Pajak atau konsumsi Jasa Kena Pajak. Barang Kena Pajak ialah semua barang 

berwujud dan tidak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang 

bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-

Undang PPN. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu 

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai (Damayanti, 2005, p. 88). 
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Dalam Pajak Pertambahan Nilai terapat istilah pajak keluaran yaitu pajak 

pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, dan ekspor 

Barang Kena Pajak. Selain pajak keluaran terdapat pajak masukan yaitu pajak 

pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena 

perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan jasa kena pajak dari luar Daerah 

Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak (Mardiasmo, Perpajakan, 2011, p. 294). 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap transaksi 

yang dilakukan, karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat 

oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang melakukan penyerahan  Barang Kena Pajak 

(BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam mengkreditkan pajak masukan 

itu telah dikreditkan berarti PPN yang telah dibayar atas perolehan BKP bisa 

dikreditkan. Faktur Pajak telah mengalami perubahan yang awalnya Faktur Pajak 

Manual menjadi Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur), Faktur Pajak Elektronik ini 

membutuhkan keahlian dalam mengoperasikan komputer. Faktur Pajak yang 

sekarang ini menggunakan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur), sebenarnya dengan 

adanya e-Faktur ini didasari dari penyalahgunaan faktur pajak manual oleh Wajib 

Pajak itu sendiri sehingga Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi ini. 

Dalam mekanisme pemungutan pajak adapula istilah Official Assessment System 

yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang 

pemungutan pajak pada Fiskus, sedangkan Wajib Pajak hanya bersifat Pasif (Resmi, 
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2003). Fiskus atau Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di 

lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DIRJEN 

Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan 

Pemeriksaan (Pajak, 2012) . 

Kantor Konsultan Pajak Bapak Y. Adiyanto merupakan konsultan yang memiliki 

klien yang cukup banyak. Dari beberapa klien KKP Y. Adiyanto, penulis mengambil 

salah satu klien sebagai bahan penelitian, demi menjaga kerahasiaan data Wajib 

Pajak, maka nama CV akan disebut CV.RM. Pada masa pelaporan SPT Masa PPN 

terdapat sedikit perbedaan antara fiskus dan wajib pajak karena adanya kekurangan 

data yang tidak dimasukan dalam e-faktur pajak masukan dan pajak keluaran. SPT 

Masa PPN ini juga merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus 

diisi dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Indonesia, dan biasanya 

disampaikan setiap bulannya (laporan bulanan). 

Tempat usaha CV.RM ini beralamatkan di daerah Tembalang Selatan II Semarang, 

dan CV.RM telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, penulis dengan sengaja 

merahasiakan nama perusahaan untuk menjaga nama baik Perusahaan. CV.RM ini 

merupakan perusahaan jasa bidang promosi, agency, event planner dan organizer. 

CV.RM telah melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku dan pelaporan SPT Masa PPN di 

Kantor Pelayanan Pajak Candi Sari yaitu diakhir bulan berikutnya setelah 

berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Permasalahan 
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yang penulis temukan di CV.RM dari bagian pajak yakni terjadinya perbedaan 

pelaporan SPT Masa PPN pada bulan Nopember dan Desember Tahun 2016 sehingga 

dianjurkan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada bulan tersebut, 

sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan kembali kepada Fiskus. Penyebab dari 

permasalahan ini dikarenakan adanya kesalahan dalam penginputan e-faktur, 

sehingga terjadinya kesalahan pada faktur pajak antara wajib pajak dan fiskus. 

Permasalahan yang dibahas diatas maka penulis mengambil judul “PEMBETULAN 

SPT MASA PPN ATAS KESALAHAN PELAPORAN E-FAKTUR” 

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan, dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perbedaan SPT Masa PPN menurut Wajib Pajak dan menurut 

Fiskus ? 

2. Bagaimana konfirmasi atas perbedaan tersebut ? 

3. Dampak apa saja yang akan terjadi pada Wajib Pajak atas perbedaan tersebut 

? 

1.3 Tujuan Penilitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui SPT Masa PPN menurut Wajib Pajak dan menurut 

Fiskus. 
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2. Untuk mengetahui konfirmasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap 

Fiskus atas perbedaan tersebut. 

3. Untuk mengetaui dampak yang akan terjadi pada Wajib Pajak dan Fiskus 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis dan Pembaca 

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan pelaksanaan perpajakan 

dilapangan atau kondisi sebenarnya bagi penulis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana 

memecahkan masalah jika ada salah pencatatan. Hasil penelitian ini dapat 

juga bermanfaat bagi peneliti lainnya atau pembaca untuk menambah 

informasi dan wawasan seerta dapat dijadikan sebagai bahan refrensi bagi 

penelitian selanjutnya dan bagi masyarakat luas yang sebagai wajib pajak 

dapat menjadikan ini sebagai ketelitian dalam menghitung pajak yang baik 

dan benar. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran bagi CV.RM dalam 

melakukan pelaporan pajak yang baik dan benar, serta menjadi bahan 

pertimbangan dalam menerapkan cara penyelesaian kesalahan antara Fiskus 

dan Wajib Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan 

Pemerintah. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Didalam sistematika penulisan terdapat pembagian pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, 

Manfaat Penulisaan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, 

dimana teori ini dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman penelitin. 

BAB III : GAMBARAN UMUM 

Bab ini menguraikan tentang profil umum mengenai Kantor Konsultan Pajak 

Adiyanto Consultant Management atas penelitian yang dilakukan (tempat/lokasi 

PKL) dan metode penelitian. 

BAB IV : PEMBAHSAN 

Bab ini akan membahas tentang permasalahan dari penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

  


