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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap Negara memiliki beberapa sumber pendapatan yang 

digunakan untuk membangun Negara nya masing-masing, begitu juga 

dengan Indonesia yang menetapkan pajak sebagai salah satu sumber kas 

Negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa 

berguna untuk membangun sebuah negara agar dapat mensejahterakan 

rakyat dan membiayai rumah tangga Negara, hasil dari penerimaan pajak 

diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa sumber pembiayaan Negara terbesar berasal dari pajak, meskipun 

banyak masyarakat yang sebenarnya belum memahami pentingnya pajak 

untuk diri sendiri dan Negara namun beberapa tahun belakangan ini 

pemerintah berhasil membangun kesadaran masyarakat untuk membayar 

pajak dan mengetahui manfaat juga pentingnya pajak bagi pembangunan 

Negara. Sepertinya saat ini segala kegiatan dan keperluan dapat dijangkau 

dengan mudah menggunakan teknologi, masyarakat sangat mengandalkan 

teknologi yang semakin hari semakin maju, begitu juga dalam bidang 

perpajakan segala sesuatu yang berhubungan mengenai perpajakan kini 

dapat di askes dengan mudah melalui internet, seperti yang sudah 

dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak yang membuat seakan-akan setiap 

Wajib Pajak dapat dengan mudah mengurus masalah perpajakan nya 

sendiri. ( Mardiasmo, 2016) 
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Dalam perkembangan pemungutan pajak, Indonesia menganut 

sistem self assessment yaitu pemerintah memberikan wewenangnya 

kepada wajib pajak secara langsung untuk menghitung, menyetor dan 

melapor pajak terutang sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dirjen pajak hanya melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaannya. Namun dalam praktiknya masih 

saja terjadi kekeliruan dalam administrasi yang berdampak tidak sesuainya 

setoran wajib pajak dan pelaporan SPT masa maupun tahunan. Wajib 

Pajak yang melakukan kesalahan dalam perhitungan, pembayaran atau 

pelaporan perpajakannya diwajibkan untuk melakukan Pembetulan atau 

bahkan harus dilakukan Pemindahbukuan. Pemindahbukuan dilakukan 

untuk mengatasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh setiap Wajib 

Pajak agar dapat lebih teliti dalam menghitung, membayar, dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemindahbukuan dilakukan dengan 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 242/PMK.03/2014 

didefinisikan sebagai suatu proses memindahkan penerimaan pajak untuk 

dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Atas pembayaran atau 

penyetoran pajak yang telah dipindah bukukan tersebut akan diterbitkan 

Bukti Pemindah bukuan (Bukti Pbk) yang harus ditandatangani oleh 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pada dasarnya Bukti Pbk dibuat oleh 

Kantor Pelayanan Pajak berfungsi sebagai bukti bahwa suatu pembayaran 

atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak telah dipindah 

bukukan pada penerimaan pajak yang sesuai (www.ortax.org).  

http://www.ortax.org/
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Pajak penghasilan menjadi salah satu sumber penerimaan untuk negara 

maka setiap warga  negara yang bekerja dan menerima penghasilan akan 

dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa 

jenis pajak, semua jenis pajak yang dibebankan untuk Wajib Pajak akan 

dikenakan sesuai dengan pasal dan aturan yang berlaku, salah satu jenis 

pajak penghasilan di Indonesia adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). 

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) ini memiliki banyak tarif yang 

digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang dihasilkan oleh 

Wajib Pajak dari berbagai sumber penghasilan, seperti penghasilan atas 

bunga, sewa, jasa kontruksi, atau usaha dagang. Pajak penghasilan Pasal 4 

ayat (2) yang berhubungan dengan usaha dagang adalah pajak yang 

dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh Wajib Pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu maka Wajib Pajak tersebut akan 

dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, pengenaan pajak ini diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, selain pasal 4 ayat (2) 

ada juga pajak penghasilan pasal 25 adalah Pajak Penghasilan secara 

angsuran. Tujuannya untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat 

pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran 

ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Ketentuan pasal 25 

Undang-undang Pajak penghasilan mengatur tentang perhitungan besarnya 

angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam 

tahun berjalan (Mardiasmo, 2016).  
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CV.XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli 

keramik, CV.XYZ mengakui bahwa pihaknya dipungut pajak penghasilan 

pasal 4 ayat (2) yang bersifat final sesuai dengan PP 46 tahun 2013, namun 

setelah berjalannya usaha ini Wajib Pajak baru mengetahui aturan 

mengenai perusahaan yang belum beroperasi dalam satu tahun pajak maka 

harus dikenakan PPh pasal 25 bukan PPh final seperti pemahaman Wajib 

Pajak selama ini meskipun omzetnya dibawah 4,8M per tahun pajak. Maka 

dari itu secara otomatis seharusnya CV.XYZ melakukan Pemindahbukuan 

dari PPh pasal 4 ayat (2) menjadi PPh pasal 25, Dari penjelasan diatas 

maka penulis akan mengangkat kasus tersebut dalam tugas ahkir dengan 

judul. 

“KESALAHAN PERLAKUAN PAJAK ATAS USAHA YANG BARU 

BERDIRI STUDI KASUS PADA USAHA DAGANG CV.XYZ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut Latar belakang diatas permasalahan yang dirumuskan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan yang selama ini 

dilakukan oleh CV.XYZ ?  

2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan yang seharusnya 

dilakukan oleh CV.XYZ ? 

3. Apakah dampak yang terjadi akibat adanya kesalahan pengakuan jenis 

pajak pada CV. XYZ ? 



 

5 

 

1.3 Tujuan Penulisan  

2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak yang dilakukan oleh 

CV.XYZ selama ini. 

3. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pajak yang seharusnya 

dilakukan oleh CV.XYZ. 

4. Untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya kesalahan 

pengakuan jenis pajak pada CV. XYZ 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi penulis, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan 

menambah wawasan dalam melakukan perhitungan pajak untuk usaha 

dagang, menerapkan secara langsung teori yang dipelajari selama ini. 

2. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan  dan dapat 

menerapkan  pengetahuan yang sudah dibagikan oleh penulis dalam 

kehidupan sehari-hari mengenai perhitungan  pajak untuk usaha dagang  

pada CV.XYZ 

3. Bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

masukan dan saran yang bermanfaat sebagai memajukan perusahaan, dan 

menjadi kenang-kenangan dari penulis untuk perusahaan. 

4. Bagi DJP, diharapkan dapat lebih memperluas sosialisasi kepada Wajib 

Pajak dalam pemahaman peraturan perpajakan agar menghindari adanya 

kesalahan akibat kurang mengetahui Peraturan baru yang dibuat oleh 

Direktorat Jendral Pajak.  
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1.5 Sistematika penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan tentang perhitungan usaha dagang, 

pemindahbukuan pada CV.XYZ yang nanti nya dapat menjadi pedoman 

dalam pembahasan masalah. 

BAB III : GAMBARAN UMUM MENGENAI TEMPAT PKL 

Bab ini berisi tentang sejarah dan gambaran umum tentang Kantor 

Konsultan Pajak CV.Indo Karya Konsultan serta metode penelitian yang 

diteliti.  

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah serta analisis hasil penelitian 

serta jawaban dari rumusan masalah 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 


