
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yaitu kontribusi wajib 

kepada negara yang teutang 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 (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007). Pembayaran pajak 

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib 

Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional, maka dari 

itu perlu sistem perpajakan yang mengacu pada setiap Wajib Pajak untuk ikut 

berpartisipasi dalam membangun negara melewati kesadaran dan kepatuhan 

dalam kewajiban perpajakan (www.pajak.go.id), sehingga pemungutan pajak 

di Indonesia mengacu pada sistem self assessment. 

Sistem perpajakan di Indonesia semenjak reformasi perpajakan tahun 

1983 menganut sistem self assessment. Sistem self assessment adalah sistem 

pemungutan pajak yang memberi kekuasaan, kepercayaan, tanggung jawab 

kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri 

besarnya pajak terutang. Konsekuensi konsep self assessment yaitu setiap 

wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri sendiri ke 

Kantor Pelayanan Pajak. Lebih lanjut, setiap wajib pajak wajib menghitung 

sendiri dan membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya 

surat ketetapan pajak (Diana & Setiawati, 2014). Sistem perpajakan tersebut 

dapat dilaksakan dengan baik jika wajib pajak memiliki kesadaran dan 

kepatuhan dalam membayar pajak. Sistem self assessment juga memiliki 

kekurangan yakni Wajib Pajak bisa memanipulasi pajak yang seharusnya 
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dibayar sehingga menjadi lebih kecil dan juga Wajib Pajak diharuskan untuk 

mengerti sendiri tatacara perpajakan yang bisa berubah sewaktu-waktu 

seiring perkembangan zaman. Karena jika tidak mengerti maka akan 

kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta ada konsekuensi 

yang harus diperbaiki, contohnya adalah kasus CV. CDAT. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan yang kurang paham mengenai pajak khususnya dalam 

penghitungan wajib pajak baru. Ketentuan Wajib Pajak baru diatur pada 

penjelasan pasal 25 Ayat (7) Huruf a Undang-Undang PPh, yaitu Wajib Pajak 

yang mulai menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam tahun pajak 

berjalan. Ketentuan Wajib Pajak baru juga diatur pada pasal 1 angka 1 PMK 

208/PMK.03/2009. Wajib Pajak baru menurut Peraturan Menteri Keuangan 

ini adalah Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang baru pertama kali 

memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak 

berjalan. Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak 

baru ini diatur pada pasal 2 PMK 208/PMK.03/2009 yaitu besarnya angsuran 

PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak baru adalah sebesar Pajak Penghasilan yang 

dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan 

yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas) (http://www.bppk.kemenkeu.go.id). 

CV. CDAT merupakan perusahaan yang baru berjalan pada bulan Mei 2016, 

sehingga kewajiban perpajakan pada tahun tersebut adalah PPh Pasal 25, dan 

jika dalam laporan laba rugi diketahui omsetnya dari bulan Mei hingga 

Desember 2016 kurang dari Rp 4.800.000.000 maka pada tahun berikutnya 

kewajiban perpajakan CV. CDAT adalah PPh Final 1%, tetapi jika omsetnya 

tersebut lebih dari Rp 4.800.000.000 maka pada tahun berikutnya kewajiban 

perpajakan CV. CDAT yaitu tetap menggunakan PPh Pasal 25. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan yang berjudul “Evaluasi Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak 

Badan yang Baru Berdiri; Studi pada CV. CDAT”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan CV. CDAT awal tahun 

berjalan? 

2. Bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan CV. CDAT tahun pajak 

berikutnya? 

3. Bagaimana kesesuaian Antara implementasi dengan ketentuan pemenuhan 

kewajiban pajak tahun berjalan dan tahun berikutnya? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Dalam penelitian ini tujuan penulisan yang akan dicapai oleh penulis yaitu: 

1. Mengetahui pemenuhan kewajiban perpajakan CV. CDAT awal tahun 

berjalan. 

2. Menjelaskan pemenuhan kewajiban perpajakan CV. CDAT tahun pajak 

berikutnya. 

3. Menjelaskan kesesuaian Antara implementasi ketentuan pemenuhan 

kewajiban pajak tahun berjalan dan tahun berikutnya. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini akan bermanfaat bagi banyak pihak, 

diantaranya yaitu: 

1. Bagi penulis 

Diharapkan untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan 

mengaplikasian ilmu yang telah didapat selama kuliah dan Praktik Kerja 

Lapangan khususnya dalam bidang perpajakan. 

2. Bagi KKP 

Diharapkan dapat membantu  serta dapat menjadi referensi dalam 

menyelesaikan kasus yang sejenis. 
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3. Bagi perusahaan  

Diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai 

penghitungan PPh Pasal 25 pada awal tahun berjalan sebuah perusahaan 

serta menghindari kesalahan setor PPh final PP 46.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai 

pembahasan yang lebih jelas dalam penelitian ini. Laporan PKL ini dibagi 

menjadi 5 bab yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

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

manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam menyusun laporan PKL 

ini. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini mengkaji tentang seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian, 

sehingga teori-teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman 

dalam pembahasan masalah yang akan dijelaskan. 

BAB III: GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN (PKL) 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah tempat PKL serta gambaran 

umum CV Pakar Penata Usaha dan metode penelitian. 

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

BAB V: PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian. 

 

 

 

 

 


