
 
 

48 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN  

 

4.1 Bagaimana  Menghitung Pajak Masukan yang Dapat dikreditkan Oleh PKP 

Pada  Toko MAWAR     

 Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu hasil dari pajak yang dipungut dari 

konsumen. Pengusaha yang memiliki lahan usaha untuk berdagang secara eceran seperti 

toko MAWAR  dalam negara ini di wajibkan menyetorkan pajak seperti yang tertera 

dalam peraturan yakni wajib pajak  yang memiliki usaha  4,800.000.000 (empat miliyar 

delapan ratus juta rupiah) harus membayar pajak dengan salah satunya Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Dikarenakan pajak pertambahan nilai merupakan salah satu 

pendapatan untuk menambah APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).  

 Toko MAWAR merupakan salah satu usaha dalam bidang pedagangan eceran 

orang pribadi dengan operasionalnya menggunakan norma perhitungan penghasilan neto 

dimana pajak masukan dapat dikreditkan. Dalam pasal 2 ayat 4 Keputusan Menteri 

Keuangan No 969/KMK.04/1983 ditegaskan bahwa perhitungan Pajak Masukan yang 

telah dibayar sewaktu memperoleh BKP yang langsung di ekspor atau diserahkan kepada 

PKP yang dapat dikreditkan terhadap Pajak Pengeluaran yang diterima PKP tersebut 

sewaktu menyerahkan BKP. 

 Perbandingan antara penyerahan kepada PKP sebagai pembilang dengan seluruh 

penyerahan atau nilai peredaran dalam masa pajak yang bersangkutan sebagai penyebut 

jika dikalikan dengan seluruh Pajak Masukan yang telah dibayar  tidak boleh lebih besar 

daripada Pajak Masukan yang sesungguhnya telah dibayar sewaktu perolehan barang 

yang diekspor. Pajak masukan tidak boleh melebihi atas pembelian BKP yang telah 

dibayar yang diserahkan kepada PKP. Pajak Masukan atas persediaan BKP yang masih 
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tersisa dalam suatu Masa Pajak dapat dialihkan dan digabungkan dengan Pajak Masukan 

atas perolehan BKP  pada Masa Pajak berikutnya.  

Dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Toko MAWAR yang menjual 

kebutuhan pokok secara eceran, menganut pada Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 79/KMK.03/2010 pada pasal 3 huruf b, pasal 4 ayat 1, dan pasal 5 

huruf b bahwa pajak masukan yang dapat dikereditkan dihitung menggunakan pedoman 

perhitungan pengkreditan pajak masukan. Menghitung besar Pajak Masukan dalam 

penyerahan barang kena pajak secara eceran dikenakan sebesar 70% dari pajak keluaran 

dan pajak keluaran itu sendiri dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% dari Dasar 

Pengenaan Pajak (DPP). Sehingga dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai bagi toko 

MAWAR dapat dihitung dengan cara Pajak Keluaran dikurangkan dengan Pajak 

Masukan, atau dapat juga dihitung menggunakan tarif sebesar 3% dari Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP). Sebagai salah satu contoh dalam menghitung PPN terutang pada Toko 

MAWAR di bulan Januari. Peredaraan Usaha (DPP) toko MAWAR dibulan Januari 

sebesar Rp 140.000.000,00  maka cara menghitung PPN terutang pada bulan Januari 

yaitu dengan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan adalah 

sebagai berikut :    

 

Pajak Keluaran = 10% X Peredaran Usaha (DPP) 

Pajak Masukan = 70% X Pajak Keluaran 

 

Pajak Keluaran =  BKP  =  PK = 10% X Rp 140.000.000 = Rp 14.000.000  

Pajak Masukan = BKP  =  PM = 70% X Rp 14.000.000 =   Rp 9.800.000 
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Pajak Keluaran (PK) – Pajak Masukan (PM) = Rp 14.000.000-Rp 9.800.000 = Rp 

4.200.000 

Maka pada bulan Januari pada toko MAWAR dengan peredaran usaha sebesar Rp 

140.000.000,00 , Pajak keluaran sebesar Rp 14.000.000,00 dan pajak masukan sebesar Rp 

9.800.000,00 dan menghasilkan PPN terutang sebesar Rp 4.200.000,00 

Di bawah ini merupakan data perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran pada 

Toko MAWAR dalam setahun :  

 

Tabel 4.1.2 Penghitungan PPN Terutang di Perusahaan Selama Tahun 2014 

Bulan 
Peredaran Usaha 

(DPP) 

Pajak Keluaran Pajak Masukan 

70% 
PPN  Terutang 

 

Januari Rp 140.000.000,00 Rp 14.000.000,00  Rp  9.800.000 Rp 4.200.000  

Februari Rp 170.000.000,00 Rp 17.000.000,00  Rp 11.900.000 Rp 5.100.000  

Maret Rp 155.000.000,00 Rp 15.500.000,00  Rp 10.850.000 Rp 4.650.000  

April Rp 180.000.000,00 Rp 18.000.000,00  Rp 12.600.000 Rp 5.400.000  

Mei Rp 120.000.000,00 Rp 12.000.000,00  Rp 8.400.000 Rp 3.600.000 

Juni Rp 135.000.000,00 Rp 13.500.000,00  Rp  9.450.000 Rp 4.050.000 

Juli Rp 175.000.000,00 Rp 17.500.000,00  Rp 12.250.000 Rp 5.250.000 

Agustus Rp 135.000.000,00 Rp 13.500.000,00  Rp  9.450.000 Rp4.050.000  

September Rp 178.000.000,00 Rp 17.800.000,00  Rp 12.460.000 Rp 5.340.000  

Oktober Rp 140.000.000,00 Rp 14.000.000,00  Rp  9.800.000 Rp 4.200.000   

November Rp 150.000.000,00 Rp 15.000.000,00  Rp10.500.000 Rp 4.500.000  

Desember Rp 172.000.000,00 Rp 17.200.000,00  Rp12.040.000 Rp 5.160.000  

Total Rp 1.850.000.000,00 Rp185.000.000,00  

  

Rp 129.500.000   Rp55.500.000  

Sumber : Data diolah 

 

Peredaran usaha pada toko MAWAR setiap bulannya didapat dari faktur 

penjualan yang diarsipkan dalam pembukuan setiap bulan. Pada tabel 4.1.2 diatas 

menunjukkan peredaran usaha pada toko MAWAR setiap bulan selama tahun 2014. 

Sebagaiman  jumlah peredaran usaha tiap bulan mempengaruhi besarnya pajak keluaran 

dan masukan.  
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Pada tabel 4.1.2 kita dapat mengetahui berapa besar pajak keluaran dan pajak 

masukan tiap bulan dengan menghitungnya menggunakan pedoman pengkreditan pajak 

masukan. Jadi berdasarkan tabel 4.1.2 diatas dari bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember 2014 terjadi PPN Kurang Bayar setiap bulannya. Sehingga selama tahun 2014 

peredaran usaha toko MAWAR sebesar Rp 1.850.000.000,00, Pajak Keluaran selama 

setahun sebesar Rp 185.000.000,00 dan pajak masukan selama setahun sebesar Rp 

129.500.000,00 sehingga PPN terutang selama setahun sebesar Rp 55.500.000,00 

 

Tabel 4.1.3 Pelaporan Pajak dan PPN Terutang Selama Tahun 2014 

Bulan Tanggal Pelaporan 

Pajak 

PPN  Terutang 

 

Januari 27  Februari 2014 Rp 4.200.000  

February  27   Maret     2014 Rp 5.100.000  

Maret  28   April       2014 Rp 4.650.000  

April  26     Mei        2014 Rp 5.400.000  

Mei 27    Juni         2014 Rp 3.600.000 

Juni 28    Juli         2014 Rp 4.050.000 

Juli 27 Agustus    2014 Rp 5.250.000 

Agustus 26  September 2014 Rp4.050.000  

September 27  Oktober     2014 Rp 5.340.000  

Oktober 25  November 2014 Rp 4.200.000   

November 20  Desember 2014 Rp 4.500.000  

Desember           27   Januari     2015 Rp 5.160.000  

Total Rp55.500.000  

Sumber : Data diolah 

 

Dari data tabel 4.1.3 adalah pelaporan pajak dan PPN terutang pada pengusaha 

toko MAWAR yang sudah menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) dikenakan pajak untuk 

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dalam hal ini berdasarkan undang-undang PPN 

yang ada. Seorang pengusaha yang memiliki usaha dagang atau jasa wajib menyetorkan 

pajak PPN dan lebih dahulu harus memenuhi syarat dengan melakukan pembukuan dan 
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membuat laporan keuangan tentang perpajakan. Sehingga memudahkan untuk 

pembayaran atau penyetoran pajak PPNnya.  

 

Dalam undang-undang nomor 42 tahun 2009 pedagang eceran yang melakukan 

kegiatan jual beli dalam kota disebut daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak wajib untuk 

melakukan atau membebani konsumen dengan PPN pada setiap penyerahan BKP saat 

melakukan transaksi. Dalam hal ini ketika konsumen membeli atau menggunakan jasa 

PKP maka dikenai pajak PPN pada saat penyerahan BKP atau JKP ketika transaksi 

berlangsung. Sebagai sarana penting pada Pajak Pertambahan Nilai yang di gunakan PKP 

untuk penyerahan BKP atau JKP adalah dengan menggunakan faktur pajak. Karena 

dengan adanya faktur pajak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan. Dalam faktur 

pajak setiap bulannya dilakukan rekapan guna dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 

Masa (SPM) PPN. 

  

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. 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.  

 

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 dan menjadi Pengusaha Kena 

Pajak wajib memungut dalam penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak. 

Pengusaha kena pajak yang memiliki usaha eceran dalam perhitungan menggunakan 
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norma dimana penghitungan penghasilan netto 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 setelah usahanya tidak melebihi Rp 4.800.000.000 (empat 

miliyar delapan ratus juta rupiah), PKP akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-

Undang di bidang perpajakan.  

 

Sesuai dengan pasal 28 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 

Mewah (PPnBM) ternyata wajib pajak di wajibkan menyelenggarakan pembukuan atau 

pencatatan untuk memenuhi dalam pembayaran pajak. Pada undang-undang pasal 6 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan  atas Barang Mewah 

menentukan bahwa setiap wajib pajak yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP) 

berkewajiban membebani PPN, menghitung PPN Masukan, menyetor PPN yang terutang, 

dan melaporkan dalam SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  

 

Pada saat di Kantor Pajak Pengusaha yang terdaftar wajib pajak melakukan 

pencatatan seluruh jumlah harga perolehan dan menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) 

dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam pembukuannya. Selain itu, 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) dalam 

kurun waktu satu tahun. 
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Setiap wajib pajak yang memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut wajib 

melakukan pembukuan. Sedangkan wajib pajak pada toko MAWAR ini yang memiliki 

keuntungan cukup besar mengenai peredaraan usahanya tersebut wajib 

menyelenggarakan pembukuan. Namun apabila toko MAWAR yang wajib pajak dengan 

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 melaksanakan kewajiban perpajakan toko MAWAR yang bisa dikatakan 

swalayan yang berbentuk printel atau minimarket ini untuk menghitung pajak terutangnya 

dengan menggunakan pengkreditan pajak masukan. Dimana Pajak Masukan pada suatu 

Masa  Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Selain itu, 

untuk dapat dikreditkan Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. 

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan merupakan pengeluaran yang langsung 

berhubungan dengan kegiatan usaha yaitu produksi, distribusi, pemasaran, dan 

manajemen serta berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan 

Nilai. Oleh dikarenakan omset dari toko mencapai Rp 4.800.000.000,00 (empat miliyar 

delapan ratus juta rupiah) dalam kurun waktu satu tahun. Maka di kenakan wajib pajak 

bagi yang memiliki toko atau pengusaha toko. Sehingga barang yang di perjualkan dan 

dipasarkan oleh pengusaha ini di bebani dengan PPN dan secara formal di kenakan wajib 

pajak bagi pemilik tokonya. Karena secara langsung pemilik toko tercatat sebagai 

Pengusaha Kena Pajak di KPP Semarang. 
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Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran pada Masa Pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada masa pajak 

berikutnya sampai batas waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa 

Pajak bersangkutan. Hal ini memiliki ketentuan dengan syarat sepanjang belum 

dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Namun dalam hal ini telah 

melampaui jangka waktu dimaksud, Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan dengan cara 

pembetulan SPT Masa PPN sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau tidak 

ditambahkan (dikapitalisasi) ke harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak 

yang bersangkutan dan terhadap Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemeriksaan. 

Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan 

yang terutang pajak maka Pajak Masukan atas perolehan dan impor barang modal dapat 

dikreditkan dengan syarat bahwa pengeluaran tersebut harus berhubungan dengan adanya 

penyerahan yang terutang PPN. Pajak Masukan yang telah dikreditkan tersebut dan telah 

diberikan pengembalian wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena 

Pajak. Dalam hal ini jika mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu 3 

(tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai. 

 

PKP yang dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak 

Masukan ini adalah PKP yang peredaran usaha atau omzet dalam satu tahun buku tidak 

melebihi Rp4,8 Milyar. Dengan demikian, apabila omzet PKP tidak melebihi Rp4,8 

Milyar dalam satu tahun buku, maka PKP tesebut boleh memilih apakah kewajiban PPN 

nya menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan secara umum atau 

menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan ini. PKP yang 

melakukan kegiatan usaha tertentu wajib menggunakan Pedoman Penghitungan 
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Pengkreditan Pajak Masukan dalam menghitung pajak masukan yang bisa dikreditkan. 

Dengan demikian, tak ada pilihan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. 

 Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010 maka besarnya pajak masukan yang dapat 

dikreditkan dan besarnya PPN yang harus disetor adalah untuk penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP), pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 70% dari 

pajak keluaran. Berbeda dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan besarnya 

PPN yang harus disetor adalah untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), pajak 

masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar 60% dari pajak keluaran. 

Pada pengusaha  toko MAWAR ini yang omzetnya tidak lebih dari 4,8 Miliyar 

dibebaskan dari kewajiban memungut PPN atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa 

Kena Pajak (JKP) sehingga dalam mengkreditkan Pajak Masukan pada toko Mawar 

tak luput dari kendala yang dialami oleh PKP pada  toko Mawar ini. Pajak Masukan 

yang di lakukan PKP pada Toko Mawar dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak 

dan  Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran di tempat Pengusaha Kena 

Pajak dikukuhkan. Dimana faktur Pajak yang menjadi dasar pengkreditan harus 

memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain alamat Pengusaha Kena Pajak yang 

tercantum dalam Faktur Pajak harus sama dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang 

tercantum dalam Surat Keputusan Pengukuhan. 

Dalam hal ini kendala yang di alami oleh PKP dalam mengkreditkan Pajak 

Masukan pada toko Mawar adalah alamat PKP yang tercantum dalam Faktur Pajak 

berbeda dengan alamat PKP yang tercantum dalam surat keputusan Pengukuhan. Dimana 

alamat PKP yang tercantum dalam Faktur Pajak beralamatkan di Semarang, sedangkan 

alamat PKP yang tercantum dalam surat keputusan Pengukuhan beralatkan di Solo. 
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Namun dalam hal ini kendala dapat diatasi dengan melaporkan kepada kantor pelayanan 

pajak dan meminta solusi dengan menentukan tempat lain, selain tempat Pengusaha 

Kena Pajak dikukuhkan, sebagai tempat pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan 

Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha 

Kena Pajak maupun secara jabatan. 

Selain itu saat Pelaporan PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, hal ini membuat 

PKP yang awam akan pajak mengalami permasalahan dalam perhitungannya. Sedangkan 

Pelaporan PPN harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor 

Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak 

berakhir. Sehingga dalam hal ini PKP pada toko Mawar membutuhkan konsultan pajak 

dalam menghitung dan menyetorkan wajib pajak. Prosedur PPN yang tercantum dalam 

SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang 

menerbitkan. Hal tersebut belum banyak diketahui oleh PKP pada toko Mawar.  

Dengan pembahasan mengenai pembayaran PPN diatas tidak dapat dipungkiri jika 

dalam pembayaran tersebut menuai kendala pada suatu harinya. Adanya koordinasi yang 

lebih baik antar seksi, terutama dengan Seksi PPN  pemotongan  dengan pemeriksa pajak 

agar Seksi Penagihan mempunyai data lengkap mengenai kondisi harta wajib pajak. Data 

mengenai rekening wajib pajak juga akan sangat menentukan keberhasilan pencairan 

tunggakan pajak. Dengan data tersebut KPP dapat melakukan kerjasama dengan pihak 

bank (ketiga) untuk melakukan pemblokiran rekening wajib pajak sampai  melunasi 

tunggakannya. 

1. Dalam upaya menggalakkan kegiatan penagihan, jurusita pajak pun 

sebaiknya lebih gencar melakukan pemblokiran rekening penanggung pajak yang 

memiliki tunggakan pajak. Dampaknya lebih cepat terlihat dimana Penanggung 
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Pajak akan segera membayar tunggakan pajaknya setelah dilakukan pemblokiran 

rekening. Dan ternyata berdasarkan pengalaman jurusita pajak pun dibandingkan 

menyita aset penanggung pajak yang pelaksanaannya mengalami kesulitan, lebih 

efektif melakukan pemblokiran rekening Penanggung Pajak. Hal ini dikarenakan 

pemblokiran rekening berkaitan erat dengan citra dan kredibilitas Penanggung 

Pajak. 

2. Meningkatkan penggalangan jaringan kerja atau berkoordinasi dengan 

lebih baik dengan perangkat pemerintah mulai dari tingkat desa hingga pemerintah 

daerah maupun dengan instansi lain seperti pajak bumi dan bangunan, bea cukai, 

badan pertahanan nasional, kepolisian, lembaga perbankan dan lembaga-lembaga 

swasta agar tim penagihan dapat memiliki banyak bekal untuk melakukan langkah 

dan meningkatkan kinerjanya, juga memperoleh bantuan dan dukungan dari pihak-

pihak tersebut dalam melakukan tindakan penagihan aktif. 

3. Meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai hak dan 

kewajiban kenegaraannya, terlebih khusus mengenai pelunasan tunggakan pajak 

dengan kemasan yang menarik, seperti pemberian door prize bagi wajib pajak yang 

dapat menjawab pertanyaan seputar perpajakan atau kerjasama dengan pihak lain 

seperti media massa melalui talkshow ataupun penayangan iklan perpajakan yang 

mampu menggugah semangat wajib pajak untuk membayar pajak. 

4. Pengadministrasian yang lebih tertib dengan cara penertiban berkas-berkas 

yang ada di seksi Penagihan maupun seksi-seksi terkait lainnya seperti 

penyampaian dokumen yang lebih teratur, penambahan ruangan untuk menyimpan 

dokumen apabila ruangan yang ada sudah tidak dapat menampung dokumen yang 

ada dan pengoptimalan Sistem Informasi Perpajakan (SIP). 

5. Pemutahiran data Wajib Pajak dilakukan secara kontinu dan berkala baik 

secara komputerisasi (SIP) maupun secara manual (pengadministrasian berkas). 
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Untuk mengatasi kegagalan sistem dari menu SIP (Sistem Komputerisasi 

Perpajakan), seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi) dapat diminta untuk 

melakukan koordinasi dengan Pusat PDIP (Pengolahan Data dan Informasi 

Perpajakan) sehingga tidak mengganggu kinerja seksi Penagihan di masa yang akan 

datang. 

6. Peningkatan sarana dan prasarana berupa penambahan komputer dan 

petugas pajak serta adanya pembagian wilayah kerja sesuai dengan wilayah kerja 

KPP bagi seorang Jurusita Pajak sehingga mempermudah dalam penyampaian surat 

paksa maupun surat perintah melaksanakan penyitaan sampai pelelangan. 

Penyediaan akses internet juga dapat mempermudah petugas pajak dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan uraian dapat menyimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat 

paksa telah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak secara keseluruhan. Hal ini terbukti 

dari jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak yang lebih optimal dibandingkan dengan 

cara penagihan  sebelumnya. Untuk menghindari penagihan pajak dengan surat paksa 

PKP pada toko Mawar harus memahami betul prosedur pembayaran pajak yang wajib 

dibayar. Karena dalam penagihan pajak dengan surat paksa tak luput dari beberapa 

hambatan yang ada. 

Banyak hambatan yang ditemui dalam penagihan pajak dengan surat paksa 

(PPSP) diantaranya hambatan ekternal dan hambatan internal. Adapun kendala ekternal 

dapat berupa kerjasama dengan pihak terkait, pengetahuan wajib pajak, likuiditas dan 

wajib pajak yang sudah tidak berada dialamat terdaftar. Sedangkan hambatan internal 

dapat berupa tata usaha piutang pajak (TUPP), jurusita pajak, maupun petugas pajak 

lainnya seperti administrasi penagihan pajak, koordinasi, pengawasan, kualitas dan 

kuantitas Jurusita Pajak maupun sarana yang disediakan. 
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 Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Penghitungan Pengkreditan Pajak 

Masukan Dalam Undang-undang PPN. Dalam, UU Nomor 42 Tahun 2009, terdapat dua 

jenis Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan yaitu : 

1. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP yang peredaran 

usahanya dalam satu tahun tidak melebihi jumlah tertentu yang diatur dalam Pasal 

9 ayat (7) UU PPN. Peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 74/PMK.03/2010. 

2. Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan untuk PKP yang melakukan 

kegiatan usaha tertentu yang diatur dalam Pasal 9 ayat (7a) UU PPN. Ketentuan 

pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 

Pada Pasal 8 PMK Nomor 78/PMK.03/2010, dinyatakan bahwa Tata cara 

penghitungan pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan 

ini.Untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak  

sebagaimana diuraikan di atas, perlakuan pengkreditan Pajak Masukan. Pajak 

Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang hanya 

digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan 

Nilai, dapat dikreditkan seluruhnya, seperti misalnya  Pajak Masukan untuk perolehan 

mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi minyak jagung, Pajak Masukan 

untuk perolehan alat-alat perkantoran yang hanya digunakan untuk kegiatan 

penyerahan jasa persewaan kantor. 
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PKP yang dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak 

Masukan ini adalah PKP yang peredaran usaha atau omzet dalam satu tahun buku tidak 

melebihi Rp4,8 Milyar. Dengan demikian, apabila omzet PKP tidak melebihi Rp4,8 

Milyar dalam satu tahun buku, maka PKP tesebut boleh memilih apakah kewajiban PPN 

nya menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan secara umum atau 

menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan ini. PKP yang 

melakukan kegiatan usaha tertentu wajib menggunakan Pedoman Penghitungan 

Pengkreditan Pajak Masukan dalam menghitung pajak masukan yang bisa dikreditkan. 

Dengan demikian, tak ada pilihan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu. 

Dalam pembahasan ini membahas mengenai toko swalayan yang memiliki omzet 

kurang dari 4,8 Milyar Rupiah dalam kurun waktu satu tahun dengan menggunakan 

Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Maka besarnya pajak masukan 

yang dapat dikreditkan dan besarnya PPN yang harus disetor adalah untuk penyerahan 

Barang Kena Pajak (BKP). Dengan demikian, PPN yang harus disetor dalam suatu masa 

pajak adalah dihitung dari selisih pajak masukan dan pajak pengeluaran maka itulah PPN 

terutang. Berbeda dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan dan besarnya PPN yang 

harus disetor adalah untuk penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). 

 

 

 

 

 

 

 

 


