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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, baik dalam bidang 

pembangunan maupun pertumbuhan ekonominya. Keduanya akan saling 

berkesinambungan apabila perekonomian tumbuh dengan baik.Salah satu 

sumber penghasilan Negara dalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi adalah pajak.Di Indonesia, pajak diatur dalam dalam Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain 

yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-

Undang. Berdasarkan hierarki norma hukum yang berlaku di Indonesia, 

UU menempati posisi kedua setelah UUD 1945.  Dengan adanya pajak, 

kemampuan Negara dalam membiayai penyelenggaraan Nasional semakin 

meningkat dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia dapat 

merata.Namun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih 

kurang.Karena selama ini masyarakat menilai pajak merupakan iuran yang 

memaksa serta memberatkan. Dan atas dasar itu pula banyak Wajib Pajak 

(WP) yang melakukan tindakan yang dinilai merugikan Negara dengan 

cara penghindaraan atau “penggelapan” pajak. Maka pemerintah harus 

gencar melakukan sosialisasi mengenai Pajak yang bertujuan untuk 

memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Wajib Pajak (WP) 

ataupun anak-anak usia dini agar kelak mereka sadar akan pentingnya 

membayar pajak bagi perekonomian Negara Indonesia.  

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Pajak 

Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa kena 

pajak. Dalam Pajak Pertambahan Nilai biasanya Pengusaha Kena Pajak 

akan mengalami kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil. Apabila 

Pengusaha Kena Pajak mengalami kurang bayar maka harus segera 

membayarkannya sesuai ketentuan agar tidak mendapatkan sanksi. 
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Sedangkan apabila mengalami lebih bayar maka pengusaha kena pajak 

dapat mengkompensasikan untuk masa berikutnya ataupun melakukan 

restitusi.  

Dalam melakukan penelitian, objek pembahasan terdapat pada PT 

Sinar Cerah Sempurna. PT Sinar Cerah Sempurna merupakan perusahaan 

yang bergerak pada bidang jasa konstruksi dan juga Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) sehingga diwajibkan untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai. 

Penulis ingin mengetahui sistem perpajakan di PT Sinar Cerah Sempurna 

apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis memilih 

Pajak Pertambahan Nilai sebagai objek penelitian karena perusahaan yang 

bergerak dalam bidang konstruksi harus menghitung Pajak Pertambahan 

Nilainya dan apabila terjadi kurang atau lebih bayar pada saat pelaporan. 

Dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul : “ANALISISPAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH 

ATAU KURANG BAYAR PADA PT SINAR CERAH SEMPURNA”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Menurut latarbelakang tersebut, penulis menemukan permasalahan yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Berapa tarif PPN atas  jasa konstruksi? 

2. Bagaimana proses penghitungan PPN PT Sinar Cerah Sempurna ? 

3. Apakah yang dilakukan oleh PT Sinar Cerah Sempurna apabila 

terjadi kurang bayar atau lebih bayar ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latarbelakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan 

penilitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penghitungan PPN dari PT Sinar Cerah 

Sempurna 

2. Untuk mengetahui cara menghitung PPN lebih bayar dan kurang 

bayar dari PT Sinar Cerah Sempurna 
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1.4 ManfaatTeoritis 

1) Bagi Perusahaan 

Sebagai saran bagi perusahaan dalam menentukan besarnya nilai Pajak 

Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi dan yang terjadi apabila 

lebih/kurang bayar. 

2) BagiPenulis 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, terutama 

mengenai cara peghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa 

Konstruksi. 

3) BagiPembaca 

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai tariff 

dan cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan 

memaparkan secara sistematis melalui pembagian sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah,

 tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori-teori perpajakan  yang 

berhubungan dengan penelitian, teori ini digunakan sebagai 

pedoman penelitian. 

BAB III  Gambaran Umum dan Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang gambaran  PT Sinar Cerah Sempurna 

dan metode penelitian yang digunakan. 
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BAB IV  Pembahasan 

Bab ini membahas tentang besarnya tariff PPN atas jasa konstruksi, 

cara penghitungannya dan yang terjadi jika lebih/kurang bayar. 

BAB V  Penutup 

  Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


