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       BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

 Sistem perekonomian merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara 

untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik dilakukan melalui 

hubungan antara masyarakat dan kelembagaan. Dumairy menambahkan pendapatnya 

lagi bahwa perekonomian yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan tidak harus 

berdiri tunggal, melainkan harus berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi 

masyarakat yang berkembang secara turun-temurun disuatu tempat. Disamping itu 

pajak  merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah di negara Indonesia, 

merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran 

negara termasuk pengeluaran pembangunan, di mana masyarakat pun menikmati nya 

secara tidak langsung. Contoh dari kenikmatan secara tidak langsung tersebut dari 

sumber pendapatan pajak yaitu perbaikan jalan raya, kesehatan gratis bagi keluarga, 

beasiswa bagi anak, pembangunan jembatan. 

 Arti pajak berdasar pada Undang-undang ketentuan umum dan tatacara 

perpajakan pasal 1 ayat tahun 2008 disebutkan pengertian pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang 

sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak 

memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulasi. Fungsi budgetair yaitu 
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pajak berfungsi bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran 

negara. Sedangkan fungsi regulasi yaitu pajak merupakan sarana untuk mengatur 

kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo,2016) 

 Ada banyak jenis pajak di Indonesia yaitu pajak pertambahan nilai (PPN), 

pajak penghasilan (PPh), pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) dan 

bea perolahan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB). Salah satu pajak yang 

menjadi sumber suatu pendapatan atau penerimaan negara terbesar ialah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). PPN  adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai 

dari barang atau jasa atas konsumsi dalam negri. PPN termasuk pajak tidak langsung, 

karena pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Seharusnya yang dikenakan 

wajib pajak PPN adalah pedagang atau penjualnya, dalam hal ini adanya pertambahan 

nilai adalah pedagang, tetapi pengenaan PPN nya dapat digeser ke pembeli 

(Suparmono 2009).  Selain PPN ada jenis pajak lain yang mnjadi sumber penerimaan 

negara yang bersar yaitu pajak penghasilan (PPh). 

 Baik PPN maupun PPh menganut sistem self assement yaitu kewajiban pajak 

dimana wajib pajak sendiri yang harus menghitung, menyetor, serta melaporkan 

pajak nya sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem self 

assement dapat dilaksanakan dengan baik bila Wajib Pajak (WP) memiliki kesadaran 

dan kepatuhan, tetapi sistem ini memiliki kelemahan yaitu Wajib Pajak diharuskan 

untuk mamahami sendiri tatacara perpajakan yang bisa berubah sewaktu-waktu 

dengan seiring perubahan jaman, juga wajib pajak dapat memanipulasi pajak yang 

seharusnya terutang sehingga menjadi lebih kecil. Seperti yang dilakukan oleh salah 
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satu klien KKP JM Haryanto yaitu CV. CPU. CV. CPU disurati oleh Kantor 

Pelayanan Pajaknya mengenai permintaan penjelasan atas data atau keterangan 

tentang penemuan faktur pajak keluaran yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN 

tetapi belum dilakukan pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 nya. KPP mendapatkan data 

dan atau keterangan mengenai data yang belum dilaporkan tersebut yaitu dari faktur 

pajak masukan yang dikreditkan oleh pihak pembeli yang membeli barang dari CV. 

CPU, maka dari itu menyebabkan CV. CPU terlambat melakukan kewajiban 

perpajakannya yaitu menyetor PPh pasal 4 ayat 2. Dalam hal ini penulis akan 

membahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Konsekuensi Wajib 

Pajak Badan Yang Tidak Benar Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan”.   

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang dibahas : 

1. Apa saja kewajiban pajak CV. CPU  terkait PPh Badan dan PPN selama ini dan 

cara perhitungannya ? 

2. Bagaimana proses pembayaran dan pelaporan pajak CV. CPU terkait PPh Badan 

dan PPN selama ini ? 

3. Apa penyebab atau faktor CV. CPU terlambat menyetor dan konsekuensi dari 

terlambat setor tersebut ? 
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1.3 Tujuan Penulisan   

Tujuan yang dicapai oleh penulis dalam melakukan penulisan laporan ini : 

1. Mengetahui apa saja kewajiban pajak CV. CPU terkait PPh Badan dan PPN selama 

ini dan cara perhitungannya. 

2. Menjelaskan proses pembayaran dan pelaporan pajak CV. CPU terkait PPh Badan 

dan PPN selama ini. 

3. Mengetahui apa penyebab atau faktor CV. CPU  terlambat menyetor. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis beharap laporan ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis  

Untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan mengaplikasikan ilmu yang telah 

didapat selama kuliah dan magang khususnya untuk bidang perpajakan. 

2. Bagi Pembaca  

Bermanfaat untuk sarana informasi untuk menambah wawasan khusus nya dalam 

bidang pemebetulan surat pemberitahuan yang tidak benar dan bisa digunakan untuk 

acuan dalam penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi Wajib Pajak 

Memberikan informasi bagi wajib pajak mengenai dampak atau konsekuensi apabila 

wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyamapaikan dan atau menyampaikan surat 

pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yang dapt dikenakan sanksi 

sesuai UU perpajakan. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan memiliki tujuan untuk memberi gambaran mengenai 

pembahasan yang  jelas dalam laporan praktik kerja lapangan. Laporan ini dibagi 

menjadi 5 bab yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam laporan ini.  

BAB II LANDASAN TEORI 

 Membahas mengenai keseluruhan teori yang digunakan sebagai dasar dan 

acuan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN  

 Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai sejarah dan gambaran 

umum KKP JM Haryanto serta metode penelitian yang digunakan dalam 

laporan ini.  

BAB IV PEMBAHASAN  

 Berisi hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

BAB V PENUTUP  

 Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


