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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa 

berdasarkan peraturan perundang-undang perpajakan, dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan 

rakyat (Mardiasmo, 2018).Dari pengertian tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa peran pajak sangatlah penting bagi sebuah negara 

dikarenakan pajak merupakan pendapatan negara yang sangat besar. 

Membayar pajak merupakan kewajiban dan hak dari setiap warga 

negara untuk ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan 

pembangunan nasional.Jenis-jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), 

pajak pertambahan nilai (PPN) menganut sistem self assessment. Sistem 

ini memiliki kelemahan karena wajib pajak dapat memanipulasi pajak 

yang terutang menjadi lebih kecil, serta wajib pajak harus mengerti 

sendiri tata cara perpajakan yang dapat berubah sewaktu-waktu seiring 

kemajuan jaman (Waluyo, 2013).  

Sistem pemungutan pajak self assessment maksudnya adalah wajib 

pajak menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya yang 

terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya, 

sehingga penting bagi wajib pajak untuk mengetahui ketentuan peraturan 

perpajakan yang berlaku agar wajib pajak terhindar dari hal yang 

merugikan wajib pajak (Suandy, 2002). 

Wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan perpajakan dapat 

memicu kesalahan kewajiban perpajakan baik setor maupun lapor 

pajak.Hal tersebut mengakibatkan wajib pajak harus melakukan 

pembetulan SPT apabila wajib pajak melakukan kesalahan pelaporan 
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pajak dan melakukan pemindahbukuan apabila wajib pajak melakukan 

kesalahan pembayaran pajak. KKP HERI SUTRISNO merupakan salah 

satu contoh yang memiliki salah satu wajib pajak yang kurang 

mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan.Wajib pajak 

tersebut adalah PT CN yang baru memulai kegiatan usahanya pada bulan 

Maret 2016, lalu menyetor PPh Final 1% berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena omset nya dalam awal tahun 

tersebut ( Maret 2016 – Desember 2016 ) masih kurang dari Rp 

4.800.000.000. Kemudian pada tahun berikutnya apabila omsetnya tidak 

lebih dari Rp 4.800.000.000, maka wajib pajak juga menyetor PPh Final 

1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.Wajib 

pajak tersebut mengalami kebingungan bagaimana penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kewajiban pajaknya.  Penulis 

akan membahas dalam laporan praktek kerja lapangan yang berjudul 

“Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bagi Perusahaan Baru pada 

PT CN” 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana kewajiban pajak PT CN pada tahun 2016? 

2. Bagaimana kewajiban pajak PT CN yang seharusnya menurut 

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk menjabarkan kewajiban perpajakan PT CN pada tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban pajak PT CN yang 

seharusnya menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang 

berlaku. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Haparan penulis agar laporan tugas akhir ini bermanfaat untuk beberapa 

pihak, diantaranya : 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah pengetahuan, pengalaman, yang telah didapat 

selama proses perkuliahan dan magang khusus nya dalam bidang 

perpajakan yaitu mengenai kewajiban pajak pada perusahaan yang 

baru berdiri. 

2. Bagi pembaca 

Bermanfaat untuk menambah wawasan khusus nya dalam bidang 

kewajiban pajak bagi wajib pajak badan yang baru beroperasi dan 

solusi kesalahan kewajiban perpajakan dalam hal menyetorkan pajak. 

3. Bagi perusahaan 

Memberikan informasi mengenai undang-undang perpajakan yang 

berlaku bagi perusahaan yang baru beroperasi sehingga terhindar dari 

kesalahan setor pajak yang seharusnya dapat diminimalisasi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dimaksud untuk memberikan ilustrasi atau 

gambaran mengenai laporan praktik kerja lapangan. Laporan praktik kerja 

lapangan ini  dibagi menjadi 5 bab yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan dalam laporan 

tugas akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas mengenai seluruh teori yang dipakai untuk arah dan pedoman 

yang berhubungan dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. 
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BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN 

Membahas mengenai sejarah serta gambaran umum kantor konsultan 

pajak Heri Sutrisno dan metode penelitian yang akan dibahas dalam 

laporan tugas akhir ini. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


