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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam yang begitu besar. 

Sumber daya alam tersebut juga dapat mempengaruhi dalam pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia terutama dalam dunia usaha perdagangan terutama dalam Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yang merupakan salah satu sektor pendapatan Negara. Maka untuk 

mendapatkan tambahan nilai pemerintah harus mendorong para pengusaha terutama 

dalam perdagangan untuk meningkatkan kuwalitas dan kuantitas produksinya agar 

dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya dan dapat meningkatkan 

perekonomian di Indonesia. Seperti yang kita ketahui wajib pajak  yang memiliki usaha 

omzet kurang 4,800.000.000 (empat miliyar delapan ratus juta rupiah) harus membayar  

pajak dengan salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena pajak pertambahan 

nilai merupakan salah satu pendapatan untuk menambah APBN (Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara). Dari salah satu sumber Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu 

sistem yang banyak di terapkan di negara-negara maju. 

Menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2009) pengertian pajak yaitu 

pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.  

 Dalam pajak wajib pajak yang memiliki usaha dagang seperti toko “MAWAR” 

dengan omzet kurang dari 4.800.000.000 miliyar wajib pajak harus  membuat catatan 

untuk keuangan dan  membuat laporan pembukuan agar memudahkan dalam 
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perpajakan. Menurut Undang-Uandang Nomor 6 tahun 1983 tentang  Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa dalam peraturan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2009 dan telah diubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2009 atas penetapan sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self 

assessment   yaitu dengan masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak 

selanjutnya menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang 

(www.pajakonline.co.id/undang-undang Nomor 42 Tahun 2009).  

Dalam sistem pemungutan self assessment bertujuan untuk menumbuhkan 

kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Namun sistem ini membuka adanya 

kemungkinan penyimpangan wajib pajak untuk tidak melaporkan kewajiban 

perpajakaannya dengan benar. Direkturat Jendral Pajak sebagai instansi yang diberi 

wewenang untuk menerapkan kebijakan dalam rangka mengawasi dan menjaga 

penerimaan pajak. Untuk meyakinkan sistem self assessment dilaksanakan dengan baik 

maka dilakukan pengawasan dalam pelaksanannya. Peran pengawasan ini dilakukan 

oleh fiskus dalam bentuk pemeriksaan dimaksudkan untuk menguji kepatuhan wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kemudian penyidikan pajak dan 

yang terakhir berupa penagihan pajak. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang mempunyai kontribusi 

penting terhadap penerimaan negara disamping jenis pajak lainnya, selain itu untuk 

melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang usaha perdagangan, pengusaha terutama 

orang pribadi dalam kegiatan usaha yang sudah di kukuhkan sebagai PKP, harus 

menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak 

berdasarkan undang-undang PPN. Dalam  perpajakan PPN memiliki pengertian sebagai 

http://www.pajakonline.co.id/undang-undang
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pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah suatu barang atau jasa kegiatan ekonomi di 

suatu negara yang didalam Undang-Undang disebut daerah pabean. Pemungutan atas 

Pajak Pertambahan Nilai di lakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak dan diwajibkan untuk memungut PPN pada setiap penyerahan 

BKP kepada konsumen yang melakukan transaksi, maka bagi PKP lawan transaksi 

tidak mempunyai pajak masukan yang dapat dikreditkan dan wajib menerbitkan Faktur 

Pajak. 

Faktur Pajak merupakan salah satu sarana penting pada Pajak Pertambahan Nilai 

yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menyerahkan Barang Kena Pajak 

(BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang lebih diakui keberadaannya dalam PPN untuk 

kepentingan perpajakannya terutama dalam melakukan pengkreditan pajak masukan. 

Dalam faktur pajak setiap bulannya dilakukan rekapan guna dilaporkan dalam Surat 

Pemberitahuan Masa (SPM) PPN. Data dalam SPM dengan SPT Tahunan akan 

dilakukan rekonsiliasi PPN apabila tidak sesuai. Pajak Pertambahan Nilai penting 

karena akan berhubungan langsung dengan pengakuan pendapatan perusahaan. Setiap 

bentuk penjualan atau istilah pajak disebut juga penyerahaan akan menimbulkan Pajak 

Pertambahan Nilai. Meskipun idealnya rekonsiliasi atas PPN ini dilakukan setiap bulan 

tetapi rekonsiliasi di akhir tahunnya menjadi perlu sekali karena terkait dengan 

pengakuan pendapatan di SPT Tahunan. Perbedaan data dalam SPM PPN dengan SPT 

Tahunan timbul karena dua kondisi yaitu karakteristik transaksi dan peraturan yang 

berlaku memang mengakibatkan timbulnya perbedaan.  

 Penerimaan negara dari sektor pajak salah satunya yaitu Pajak atas Pertambahan 

Nilai (PPN). PPN tergolong pajak pusat sehingga hasil pemungutannya merupakan 

sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PPN merupakan pajak 
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atas pertambahan nilai barang dan jasa. PPN juga merupakan pengganti dari pajak 

penjualan. Penggantian ini dikarenakan pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi 

memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran 

kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, 

mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. (Mardiasmo, 2011)    

Dalam sektor perdagangan memiliki istilah pajak Pengeluaran dan pajak Masukan 

yang dikenal dalam cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan 

merupakan pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) 

di dalam daerah pabeaan dan pemanfaatan BKP tidak terwujud dari luar daerah pabean 

dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak 

pertambahan nilai yang terutang dan wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) atau penerimaan Jasa 

Kena Pajak (JKP) dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut oleh PKP 

pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Pengkreditan Pajak 

Masukan terhadap Pajak Keluaran harus dilakukan dalam masa pajak yang sama.  

Pengkreditan  pajak keluaran terhadap pajak Masukan apabila pajak keluaran lebih 

besar daripada pajak masukan maka yang terjadi adalah PPN tersebut kurang bayar 

untuk itu wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha telah dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak wajib memungut dalam penyerahan barang kena pajak dan jasa 

kena pajak. Pengusaha kena pajak yang memiliki usaha eceran dalam perhitungan 

menggunakan norma dimana penghitungan penghasilan neto dapat menggunakan 

pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Pada Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) tidak melakukan penghitungan pajak terutang dengan menggunakan mekanisme 

pengkreditan pajak masukan dengan pajak pengeluaran pada masa pajak berikutnya 
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setelah peredaran usahanya tidak lebih  Rp 4.800.000.000 (empat miliyar delapan ratus 

juta rupiah), PKP akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang di bidang 

perpajakan.  

Pengusaha Kena Pajak (PKP)  yang memiliki usaha dalam perdagangan eceran 

dengan menggunakan Norma perhitungan penghasilan netto, besarnya pajak masukan 

yang dapat dikreditkan dapat dihitung dengan menggunakan norma penghitungan 

pengkreditan pajak masukan. Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran dalam 

mekanisme umum yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto 

sebagaimana dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK 342/02) dan diubah kembali 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Undang-Undang Nomor 252/KMK.03/2002 

dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai menurut pasal 3 huruf c dimana pedagang 

eceran yang sudah berPKP besarnya pajak yang terutang wajib menggunakan 

mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.  

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan pedoman penghitungan 

pengkreditan pajak masukan harus melaksanakan taat asas dalam satu tahun buku 

sepanjang peredaran usaha dalam tahun buku. Dalam menghitung besarnya pajak 

masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung dengan menggunakan pedoman 

perhitungan pengkreditan pajak masukan sebesar 60% dari pajak pengeluaran untuk 

JKP dan 70%  dari pajak keluaran untuk BKP.  

Menurut pasal 28 ayat 5 undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan yang mengatur masalah pembukuan untuk menghitung pajak penghasilan 

untuk kepentingan  Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 
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Mewah (PPnBM) ternyata wajib pajak di wajibkan menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan menggunakan prinsip taat asas untuk memenuhi dalam pembayaran pajak.  

Dalam undang-undang 42 Tahun 2009 pasal 1 ayat 27 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan  atas Barang Mewah menentukan bahwa setiap wajib pajak 

yang telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP) berkewajiban memungut 

PPN, menghitung PPN Masukan, menyetor PPN yang terutang,dan melaporkan dalam 

SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat wajib pajak terdaftar serta 

mencatat semua jumlah harga perolehan dan menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan 

Jasa Kena Pajak (JKP) dalam pembukuannya. 

Pengertian pembukuan sendiri bagi PKP yang mempunyai usaha dagang dalam 

menjual dan membeli seperti pada toko MAWAR ini merupakan pencatatatan yang 

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi harta, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan yang ditutup 

dengan menyusun laporan keuangan untuk tahun pajak. 

Pada pasal 14 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan menyatakan bahwa wajib 

pajak orang pribadi  yang memiliki usaha dan peredaran usaha yang menjadi batas 

kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebesar Rp 4.800.000.000,00 (empat miliyar 

delapan ratus juta rupiah) setahun. 

 Ketentuan ini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, setiap wajib pajak 

yang memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut wajib melakukan pembukuan. 

Sedangkan wajib pajak pada toko “MAWAR” memiliki keuntungan yang peredaraan 

usahanya tidak lebih dari batas tersebut maka wajib pajak dapat memilih 

menyelenggarakan dengan pembukuan atau pencatatan, sedangkan wajib pajak yang 
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keuntungannya kecil tetap wajib melakukan pencatatan secara teratur terhadap seluruh 

penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Untuk 

menghitung penghasilan netto wajib pajak orang pribadi tersebut akan diperbolehkan 

menggunakan norma perhitungan penghasilan netto dengan syarat memberitahukan 

kepada direktur jendral pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun 

pajak bersangkutan. 

 Dalam perusahaan eceran pada toko“MAWAR” sebagai perusahaan yang bergerak 

dalam bidang perdagangan dan jasa eceran di kota Semarang yang bisa dikatakan 

swalayan. Perusahaan MAWAR merupakan salah satu klien kantor konsultan pajak  

D.Sarwono dimana penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan TOKO “MAWAR” untuk menghitung pajak 

terutangnya antara lain dengan pengkreditan pajak masukan. Hal inilah yang melatar 

belakangi penulis mengambil judul dalam penyusunan laporan tugas akhir yang berjudul:  

“PERHITUNGAN  PAJAK  MASUKAN  DENGAN  MENGGUNAKAN  

PEDOMAN  NORMA  PADA PEDAGANG  ECERAN  KASUS  STUDI  PADA  

TOKO  MAWAR “ 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

  Bagaimana menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) pada toko MAWAR ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penulis dalam meneliti kasus ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan 

masalah yaitu:  

Untuk mengetahui pajak masukan bagi Pengusaha Kena pajak (PKP) toko 

MAWAR dalam mengkreditkan Pajak Masukan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. Wajib Pajak :  

Membantu wajib pajak (penjual eceran) dalam menyelesaikan perhitungan 

pengkreditan Pajak Masukan dalam kewajiban pelaporan yang terutang 

berdasarkan peraturan perpajakan.  

2. Penulis :  

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengertian bagi penulis selama kuliah dan menambah pengetahuan tentang 

pajak pertambahan nilai atas pedagang eceran. 

1.5  Sistematika Penulisan  

  Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasaan yang lebih jelas dalam  

penulisan laporan tugas akhir ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 
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   BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang,perumusan masalah,tujuan 

penelitian,manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam 

pembahasaan penelitian ini. 

 

BAB II                         : LANDASAN TEORI  

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan berhubungan dengan 

penelitian,dimana teori ini akan dipakai sebagai dasar dan 

pedoman dalam pembahasan permasalahan yang akan dijabarkan. 

 

BAB III  : GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Bab ini akan membahas secara singkat mengenai gambaran 

umum dan sejarah mengenai objek penelitian dan metode 

penelitian. 

 

BAB IV  : HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah penelitian. 

 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran,berdasarkan hasil penelitian.  
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