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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

               Indonesia adalah salah satu dari negara berkembang dengan didukung berbagai 

sektor yang di miliki Indonesia. Diantaranya beberapa sektor tersebut yaitu: sektor 

pertanian, sektor pendidikan, sektor pariwisata, dan sektor ekonomi. Sektor ekonomi 

dianggap menarik untuk dibahas karena sektor ekonomi sering disebut sebagai tolok 

ukur suatu negara dikatakan berkembang dengan baik atau tidak. Salah satu bidang 

dalam ekonomi yaitu perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. 

Pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak,  dan 

penerimaan hibah. 

               Penerimaan Perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6% dari total 

pendapatan negara. Namun demikian jumlah penerimaan negara masih belum sebanding 

dengan jumlah belanja negara. Pada data APBN tahun 2017 tercatat dari penerimaan 

negara yang sebesar Rp. 1,750 Triliun jauh lebih kecil nilainya daripada nilai belanja 

negara yang sebesar Rp. 2,080 Triliun. Data tersebut merupakan realisasi sampai dengan 

triwulan III (www.kemenkeu.go.id). 

 

Peran serta masyarakat dibutuhkan untuk membantu terciptanya pendapatan bagi 

negara, khususnya pendapatan yang diperoleh melalui pajak. Oleh karena itu Pemerintah 
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sebagai pengelola negara harus mensosialisasikan segala macam aturan dan kebijakan 

tekait perpajakan kepada masyarakat dengan baik. Hal tersebut dibutuhkan agar 

masyarakat bisa mengerti dan paham betul tentang pentingnya membayar pajak, 

sehingga pada akhirnya membayar pajak. 

Sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, wajib pajak 

diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan digunakan sebagai 

nomor identitas ketika melakukan kewajiban perpajakannya. Kemudian bagi Wajib 

Pajak yang memiliki pendapatan lebih dari Rp. 4,8 Milyar setahun diwajibkan menjadi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak 

(NPPKP). NPPKP fungsinya sama dengan NPWP, yaitu sebagai nomor identitas 

khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

PPN adalah pajak yang dikenakan pada pertambahan nilai dari barang ataupun 

jasa produsen ke konsumen yang ditanggung oleh konsumen akhir. Walaupun beban 

PPN pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir, tetapi kewajiban untuk memungut, 

menyetor dan melapor adalah tetap Pengusaha Kena Pajak. Adapun tarif PPN pada 

ketentuan Undang-Undang No.42 tahun 2009 (7) adalah sebesar 10% (sepuluh persen). 

Namun tarif pajak sebenarnya dapat berubah terendah menjadi 5% (lima persen) dan 

tertinggi 15% (lima belas persen) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Adapun 

batas waktu pelaporan dan penyetoran PPN adalah pada setiap akhir bulan. Untuk 

menyetor/melapor PPN digunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran 

Pajak dikatakan lengkap dan sah apabila jumlah PPN yang di laporkan telah sesuai 

dengan Daftar Nominatif Wajib Pajak. PPN yang telah dihitung oleh PKP harus 
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dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa dan paling lambat disampaikan 20 hari 

setelah Masa Pajak berakhir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. 

Dalam perhitungan PPN yang disetorkan oleh PKP, terdapat istilah Pajak 

Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang 

dilakukan ketika PKP melakukan transaksi berupa memperoleh, membeli atau membuat 

produk. Yang dimaksud Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut atas transaksi 

penjualan produk yang dilakukan oleh PKP. Jadi PPN merupakan pajak yang dipungut 

oleh PKP atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak 

(JKP). PPN dipungut secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi. Unsur 

pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas barang yang telah dikenakan pajak 

sebelumnya dapat dihindari dengan cara menerapkan mekanisme pengkreditan pajak 

masukan atas pajak keluaran dalam menghitung PPN terutang. Dalam melakukan 

mekanisme pengkreditan pajak masukan tersebut, dokumen yang dibutuhkan oleh wajib 

pajak adalah faktur pajak. Faktur pajak merupakan dokumen yang membuktikan bahwa 

PKP telah melakukan pungutan pajak atas penyerahan BKP atau penyerahan JKP Faktur 

Pajak wajib dibuat oleh PKP. (Mardiasmo,2016). 

PT.X adalah salah satu perusahaan dagang cat beserta perlengkapannya yang 

merupakan klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Subagiono Tjondro. Sebagian 

besar pelanggan PT.X adalah pemborong, diantaranya adalah pemborong untuk 

bangunan Pemerintahan serta pemborong bangunan perumahan. Instansi-instansi 

Pemerintah yang berhubungan dengan PT.X antara lain yaitu SMK 1 Semarang dan 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Kudus. Pemungutan PPN kepada Instansi 
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Pemerintah dianggap menarik untuk dibahas karena pada dasarnya Instansi Pemerintah 

tersebut dapat menghitung/memungut PPN sendiri, namun dalam pembahasan kali ini 

PT X melakukan pemungutan PPN sendiri. Berdasarkanuraiandiatas, maka penulis akan 

melakukan pembahasan dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul:“Pemungutan PPN 

atas Transaksi Dengan BendaharawanStudi Kasus pada PT.X Semarang”. 

 

1.2 RumusanMasalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.X ? 

2. Bagaimana pengenaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 

transaksi dengan bendaharawan yang dilakukan PT.X ? 

3. Bagaimana pelaporan SPT Masa PPN bulan Juni tahun 2017 pada PT.X ? 

 

1.3 TujuanPenulisan 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah: 

1. Untukmengetahui bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 

PT.X 

2. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan PajakPertambahanNilai (PPN) atas 

transaksi dengan bendaharawan yang dilakukan PT.X 

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan SPT Masa PPN pada PT.X 
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1.4 ManfaatPenulisan 

1. Penulis 

Untuklebihmengetahuibagaimana pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) pada sebuah perusahaan khususnya terkait transaksi dengan 

bendaharawan ( Instansi Pemerintah). 

2. Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapatmemberikaninformasi serta 

evaluasi kepada perusahaan mengenai pelaksanaan kewajiban pada Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) khususnya terkait atas transaksi kepada Instansi 

Pemerintah. 

3. Konsultan Pajak (KKP) 

Sebagaimasukan bagi KKP dalam melakukan perhitungan dan pelaporan 

SPT Masa PPN pada masa yang akan datang. 

4. Pembaca 

Bermanfaat sebagaisaranainformasi untuk menambah wawasan khususnya 

dalam bidang perpajakan berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya 

terkait transaksi kepada Instansi Pemerintah dandapatdigunakansebagai 

referensi dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

1.5 SistematikaPenulisan 

Berikut sistematika penulisan dari penelitian ini, yaitu: 
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Bab I:Pendahuluan 

Pendahuluanberisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian. 

Bab II: LandasanTeori 

Landasan teori berisikan semua teori tentang PPN yang diperoleh dari berbagai 

sumber seperti: Buku-buku, Undang-undang, websiteserta sumber lainnya yang 

mendukung. 

Bab III: GambaranUmumTempatPraktikKerjaLapangan (PKL) dan 

Metode Penelitian 

Pada metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai sejarah serta 

gambaranumumKantor KonsultanPajak (KKP) Subagiono Tjondro dan metode 

penelitian. 

Bab IV: Pembahasan 

Dalam bab Pembahasan ini yaitu berisi mengenai analisis dari 

hasilpenelitiandanpembahasanmasalah. 

Bab V: Penutup 

Pada bab Penutup merupakan hasil kesimpulan dari pelaksanaan penelitian serta 

berupa saran dari hasil penulisan. 

 


