
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Di Indonesia, sumber pendapatan negara yang paling besar dan 

mengubah pergerakan ekonomi negara berasal dari sektor perpajakan. 

Menurut skala informasi dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 

penerimaan pajak dalam APBN 2017 mencapai 85,6% dari total penerimaan 

negara (https://www.kemenkeu.go.id). Pengertian pajak yang tercantum 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 

ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 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 kemakmuran rakyat. 

Terdapat 3 (tiga) mekanisme pemungutan pajak yang dianut di Indonesia. 

Pertama, Official Assessment System yaitu memberikan wewenang kepada 

pemerintah untuk memungut pajak. Misalnya Pajak Bumi Bangunan (PBB). 

Kedua, Self Assessment System yaitu memberikan wewenang kepada wajib 

pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya sendiri. Misalnya  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPNBM). Ketiga, Witholding System 

yaitu memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan 

wajib pajak) untuk memungut pajak terutang. Misalnya Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21. Pajak  mempunyai 2 fungsi, fungsi anggaran (budgetair) 

dan fungsi mengatur (regulerend). Sebagai fungsi anggaran pajak 

merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi 

mengatur (regulerend) pajak merupakan alat pengatur dan pelaksanaan 
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kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya pajak tinggi 

dikenakan untuk barang-barang mewah dan minuman keras, agar dapat 

mengurangi tingkat gaya hidup rakyat dan konsumsi minuman keras. Pajak 

di Indonesia terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), dan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Bea Materai (BM).  

Dalam laporan ini penulis ingin membahas tentang Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). PPN adalah salah satu jenis pajak di Indonesia yang 

mempunyai peran besar dalam penerimaan negara. Tahun 2017 Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp 478,4 triliun atau 100,6% dari target 

Rp 475,5 triliun (https://finance.detik.com). Isu yang beredar saat ini 

pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 

Indonesia meminta kepada Menteri Keuangan untuk menghapuskan PPN. 

Pengusaha meminta agar setiap transaksi jual beli bebas dari PPN dengan 

tujuan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah 

tangga. Untuk menanggapi permintaan tersebut, Menteri Keuangan 

Republik Indonesia, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah akan 

mengevaluasi penyebab melemahnya daya beli masyarakat, termasuk 

masalah perpajakan (http://bisnis.liputan6.com). Dirjen Pajak Ken 

Dwijugiasteadi menyatakan bahwa, daya beli masyarakat tidak menurun, 

namun terjadi pergeseran pola beli masyarakat dari konvensional ke daring 

(online). Meskipun demikian tidak mengurangi penerimaan PPN, karenanya 

pajak atas jasa pengiriman dan logistik justru melonjak. Realisasi 

penerimaan PPN per Oktober 2017 tumbuh 16% dari peridoe serupa tahun 

sebelumnya (http://mediaindonesia.com). 

Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Pertambahan Nilai 
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(PPN) merupakan pajak yang dikelola Pemerintah Pusat yaitu Direktorat 

Jendral Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas perlakuan 

transaksi jual beli oleh orang pribadi atau badan. Sistem pemungutannya 

dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui penjual yang melakukan 

penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli. 

Sebagian besar jenis barang yang dikonsumsi masyarakat sudah 

mengandung PPN 10% dari harga jual barang. Pihak yang berwenang 

memungut PPN adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP).  

Untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentunya 

mempunyai peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 per tahun. Bagi 

pengusaha yang mempunyai peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000 

per tahun juga dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila 

mempunyai lawan transaksi yang membutuhkan Faktur Pajak. Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak Keluaran setelah Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) 

dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan dalam hal Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) membeli atau memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau 

Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak akan menerima Faktur Pajak 

Masukan.  

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melaporkan setiap bulan atas PPN 

yang telah dipungut. Dalam PPN dikenal Pajak Masukan dan Pajak 

Keluaran. Pajak Keluaran (PK) adalah pengenaan pajak atas Barang Kena 

Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijual/diserahkan oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada pihak lain. Pajak Masukan (PM) atau 

yang juga disebut sebagai kredit pajak adalah pengenaan pajak atas Barang 

Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibeli/diperoleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika Pajak Keluaran (PK) lebih besar 

daripada Pajak Masukan (PM) maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib 

menyetorkan kekurangan ke dalam kas negara. Namun, jika Pajak Keluaran 



 

(PK) lebih kecil daripada Pajak Masukan (PM) maka Pengusaha Kena Pajak 

dapat melakukan restitusi (meminta kembali) atau melakukan pengkreditan 

Pajak Masukan (kompensasi) kelebihan Pajak Masukan (PM) ke Masa 

Pajak berikutnya. 

Dalam laporan ini, penulis membahas tentang kasus yang dialami 

CV.ABC. CV.ABC adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang 

penjualan alat tulis kantor (ATK) yang ada di Semarang. CV.ABC 

merupakan salah satu klien yang menggunakan jasa IPM Consultant untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang harus 

dilaksanakan oleh CV.ABC adalah melaporkan pemungutan PPN atas 

Barang Kena Pajak (BKP) yang dijualnya. Dalam pelaporan SPT Masa PPN 

CV.ABC terjadi kelebihan pembayaran PPN pada bulan Mei 2017. Hal ini 

disebabkan karena terdapat Faktur Pajak Masukan atas pembelian barang 

dagangan ada yang tertinggal dan belum terinput dalam e-faktur. Kesalahan 

itu baru diketahui oleh CV.ABC pada bulan September 2017.  

Untuk itu, Penulis ingin membahas dan memberi analisis penyelesaian 

terkait masalah yang dialami oleh CV.ABC. Dalam hal ini Penulis tuangkan 

dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul “PENYELESAIAN 

PPN LEBIH BAYAR STUDI KASUS CV.ABC”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana penghitungan PPN CV.ABC pada bulan Januari sampai 

dengan bulan September 2017? 

2. Bagaimana pelaporan SPT Masa PPN CV.ABC? 

3. Apa penyebab terjadinya lebih bayar PPN CV.ABC pada bulan Mei 

2017? 

4. Bagaimana tindakan yang dilakukan CV.ABC untuk menyelesaikan 

permasalahan terkait kelebihan bayar PPN? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Mengetahui penghitungan PPN CV.ABC pada bulan Januari sampai 

dengan bulan September 2017. 

2. Menjelaskan pelaporan SPT Masa PPN CV.ABC. 

3. Menganalisis sebab lebih bayar PPN CV.ABC pada bulan Mei 2017. 

4. Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh CV.ABC untuk menyelesaikan 

kelebihan pembayaran PPN. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Penulisan laporan ini sebagai media belajar penulis dalam menangani 

kasus PPN dan penyelesaiannya berdasarkan UU PPN yang berlaku serta 

membuka kembali teori PPN yang telah diterima penulis selama masa 

perkuliahan. 

2. Bagi Pembaca 

Menjadi sumber ilmu dan/atau penambah informasi bagi pembaca dalam 

hal Pajak Pertambahan Nilai.   

3. Bagi Wajib Pajak  

Wajib Pajak dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait PPN. 

Laporan ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi Wajib Pajak 

dalam menyelesaikan permasalahan  ketika terjadi kelebihan bayar PPN. 



 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah tatanan penulisan yang digunakan penulis 

untuk mempermudah pemahaman dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan 

ini. Dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dibagi menjadi 5 bab: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, 

perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk membahas dan 

menyelesaikan kasus dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. Dalam hal 

ini membahas kasus tentang Lebih Bayar  Pajak Pertambahan Nilai. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN 

Bab ini berisi sejarah dan gambaran umum yang ada di Inti Pembinaan 

Manajemen (IPM) Consultant dan metode yang dilakukan penulis dalam 

menyusun Laporan Praktek Kerja Lapangan ini. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dibahas tentang masalah yang dialami oleh CV.ABC dan 

penyelesaian yang akan dilakukan melalui beberapa analisis yang logis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari kasus yang dialami CV.ABC, serta 

berisi saran penulis untuk pihak-pihak yang terkait dalam proses 

pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini.  

 

 

 

 


