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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini dapat tercapai apabila 

perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik dan terencana. Perekonomian 

yang baik dapat dicapai dengan cara melakukan pembangunan dari segala bidang. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan pembangunan tersebut dilakukan dengan 

menjamin pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal 

dari dalam negeri berupa pajak.  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dan mempunyai 

konstribusi penting dalam penerimaan negara. Sistem pemungutan pajak ada 3 

(tiga) macam yaitu official assessment system, self assessment system dan 

withholding system. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan 

yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Self assessment system adalah suatu 

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang dan tanggung jawab kepada 

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang 

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib 
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pajak (Mardiasmo, 2016).  Terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dari sudut pandang penjual, Indonesia menganut sistem 

pengenaan pajak self assessment system. Sistem perpajakan ini dapat terlaksana 

dengan baik apabila wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan akan 

kewajiban perpajakannya. 

Salah satu jenis pajak yang memberikan sumbangan yang cukup besar 

terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun yaitu dari 

tahun 2010 - 2015. Berikut ini pertumbuhan realisasi penerimaan PPN dari tahun 

2010 – 2015 : 

Tabel 1.1  

Realisasi penerimaan PPN 2010 - 2015 

Tahun Penerimaan PPN Persentase

2010 230.605

2011 277.800 20,46%

2012 337.585 21,52%

2013 384.714 13,96%

2014 409.182 6,36%

2015 423.711 3,55%  

            Sumber : www.bi.go.id, diolah 2017 

Dengan meningkatnya pendapatan dari hasil Pajak Pertambahan Nilai setiap 

tahunnya maka pemasukan negara akan semakin bertambah. Pajak Pertambahan 

Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam 

negri (dalam daerah pabean). Oleh karena itu, atas barang yang tidak dikonsumsi 

http://www.bi.go.id/
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didalam daerah pabean (ekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sebaliknya 

atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam 

negeri yaitu 10%. Subjek dari PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang 

merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) 

atau penyerahan JKP (Jasa Kena Pajak).  

Pasal 4A ayat 2 UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah menyebutkan bahwa uang, emas batangan, 

dan surat berharga merupakan jenis barang yang tidak dikenai PPN. Emas 

batangan tidak dikenai PPN, tetapi emas dalam bentuk  perhiasan  dikenai PPN. 

Emas perhiasan adalah perhiasan yang bahannya sebagian atau seluruhnnya dari 

emas dan logam mulia, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata yang 

terkandung dalam emas perhiasan.  

Pada tahun 2016 industri perhiasan dalam negeri tumbuh 13% atau senilai Rp 

21 triliun dan diprediksi juga bahwa pertumbuhan industri emas akan semakin 

meningkat pendapatannya dari tahun ke tahun. Perhiasan emas atau perak murni 

menduduki peringkat pertama yang mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini 

tentu saja akan berdampak pada pengusaha emas perhiasan seiring pertumbuhan 

industri emas perhiasan (http://industri.bisnis.com). 

Pengusaha emas perhiasan wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban 

untuk melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dikukuhkan 

http://industri.bisnis.com/
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sebagai PKP tetap berlaku bagi pengusaha emas perhiasan yang memenuhi 

kriteria sebagai pengusaha kecil, jadi omzet perusahaan dibawah 4,8 Milyar, 

Pengusaha toko emas wajib dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha emas perhiasan 

yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib membuat faktur pajak atas penyerahan 

emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan 

(www.ortax.org).  

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Supriyanto memiliki banyak klien dengan 

berbagai jenis lapangan usaha, salah satunya adalah pengusaha emas perhiasan 

yaitu bernama Bapak Sutardi. Bapak Sutardi telah menjadi klien sejak tahun 2013 

dan menjadi pengusaha emas sejak tahun 2011 hingga saat ini. Dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya Bapak sutardi dibantu oleh Kantor Konsultan Pajak 

(KKP) Supriyanto sejak tanggal 15 Januari 2013. Penulis selanjutnya akan 

membahas pemajakan terhadap pengusaha emas dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan yang berjudul “Pemajakan Terhadap Pengusaha Emas Perhiasan”.  

 

1.2 Perumusan masalah 

1. Apa saja kewajiban perpajakan bagi  pengusaha eceran emas perhiasan?  

2. Bagaimana penghitungan pajak bagi pengusaha eceran emas perhiasan?  

3. Bagaimana pelaporan pajak bagi pengusaha eceran emas perhiasan? 

 

1.3 Tujuan penulisan 

1. Menjelaskan kewajiban perpajakan bagi  pengusaha eceran emas perhiasan.  
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2. Mengetahui penghitungan pajak bagi pengusaha eceran emas perhiasan.  

3. Menjelaskan pelaporan pajak bagi pengusaha eceran emas perhiasan. 

 

1.4 Manfaat penulisan 

Penulis berharap laporan PKL ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak 

diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Bermanfaat untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam bidang 

perpajakan, tidak hanya berdasarkan teori tetapi juga praktiknya dalam dunia 

usaha khususnya dalam bidang pengusaha eceran emas perhiasan 

2. Bagi Pembaca 

Bermanfaat untuk sarana informasi dalam menambah pengetahuan serta 

wawasan khususnya dalam bidang perpajakan yaitu penerapan pajak bagi 

pengusaha eceran emas perhiasan dan dapat digunakan sebagai acuan 

penelitian selanjutnya terkait pajak terhadap pengusaha emas 

3. Bagi Wajib Pajak  

Bermanfaat untuk  memberikan informasi mengenai wawasan perpajakan 

khususnya penerapan pajak bagi pengusaha eceran emas perhiasan.  

 

1.5 Sistematika penulisan  
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Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai 

pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Laporan ini dibagi menjadi lima bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam laporan PKL ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan teori membahas tentang teori – teori yang berhubungan dengan 

penelitian dalam laporan PKL ini, sehingga teori tersebut dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam pembahasan perumusan masalah.  

BAB III : GAMBARAN UMUM  

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah, struktur organisasi dan gambaran 

umum mengenai KUP Supriyanto serta metode penelitian yang digunakan dalam 

laporan PKL ini.  

BAB IV : PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran dari hasil laporan PKL. 

 

 

 


