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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang  

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal ( kontraprestasi) yang 

langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

(Mardiasmo, 2013). 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Pasal 1 ayat (1)  

menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 

tidak mendapat imbalan seacara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak berdasarkan sistem 

pemungutanya dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak 

langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat 

dilimpahkan pada orang lain, contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh). 

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain contoh pajak tidak langsung adalah PPN. 

Tarif PPN adalah 10% tetapi tidak kenakan pada seluruh BKP maupun Jasa 

Kena Pajak (JKP), karena ada jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN 

yaitu misalnya bahan-bahan kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan primer bagi 

banyak orang serta untuk mendorong perkembangan dunia usaha seperti jenis-jenis 

BKP tertentu yang bersifat startegis.  

Dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009  tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
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ditetapkan jenis barang dan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, selain itu dalam 

rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing maka 

Pemerintah menetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat 

strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang bertujuan 

untuk menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis tersebut. 

PT Maju Makmur merupakan salah satu client Kantor Konsultan Pajak 

Suprianto,  perusahaan ini bergerak dalam industri makanan ternak, yaitu dengan 

mengolah bahan baku berupa padi, gandum, dedak, tepung, shorgum, barley, white 

pollar dan rice pollar menjadi makanan ternak. Bahan baku tersebut dibeli oleh PT. 

Maju Makmur didalam negeri. Penjualan makanan ternak dilakukan kepada para 

pedagang besar secara grosir. Perusahaan ini berada di Jalan Pramuka No. 3, 

Semarang dan sudah dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis. Pengenaan PPNnya 

dibebaskan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2015 

tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat 

Strategis, dibebaskan dari PPN. Pasal 1 ayat 1 huruf F dalam PP tersebut,  

menyatakan bahwa pakan ternak merupakan BKP yang bersifat strategis yang 

dibebaskan dari PPN serta seluruh pembelian bahan bakunya tidak dapat dikreditkan 

dan masuk dalam laporan SPT Masa PPN formulir 1111 bagian B3.  Penulis tertarik 

untuk membahas tentang pengenaan PPN yang dibebaskan tersebut karena perlakuan 

PPN yang dibebaskan berbeda dengan perhitungan SPT Masa PPN pada umumnya. 

Sehingga penulis merumuskan judul sebagai berikut “Perlakuan PPN yang di 

bebaskan pada PT Maju Makmur”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam laporan tuags akhir ini adalah : 

1.  Bagaimana pengenaan PPN atas pembelian bahan baku PT Maju Makmur? 

2.  Bagaimana pengenaan PPN atas penjualan barang PT Maju Makmur? 

3.  Bagaimana pelaporan PPN PT Maju Makmur? 

1.3 Tujuan penulisan 

Tujuan penulisan dalam laporan tuags akhir ini yaitu : 

1.  Menjelaskan pengenaan PPN atas pembelian bahan baku PT Maju Makmur. 

2.  Menjelaskan pengenaan PPN atas penjualan barang PT Maju Makmur  

3.  Mengetahui pelaporan PPN PT Maju Makmur 

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan dalam laporan tugas akhir ini berguna untuk beberapa pihak, 

diantaranya : 

1. Bagi penulis 

Bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan yang telah di dapat selama 

kegiatan perkuliahan. 

2. Bagi pembaca  

Bermanfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan 

khususnya dalam bidang pengenaan PPN yang dibebaskan. 
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3. Bagi pengusaha makanan ternak lain  

Bermanfaat bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan ternak lain 

guna memberikan informasi mengenai pengenaan PPN yang dibebaskan agar 

tidak terjadi  kesalahan pelaporan dalam SPT masa PPN yang dapat merugikan 

wajib pajak. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan bertujuan untuk memberikan ilustrasi/gambaran mengenai 

pembahasan dalam laporan tugas akhir ini. Laporan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 

bab yaitu : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung dalam permasalahan yang akan di bahas. 

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

DAN METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi sejarah tempat PKL, struktur organisasi tempat PKL dan metode 

penelitian dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 

BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini berisi mengenai pembahasan dalam laporan tugas akhir ini. 

BAB V PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran. 




