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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan dalam negeri adalah kegiatan yang dilakukan terus-

menerus setiap tahunnya dan berkelanjutan yang bertujuan demi 

memajukan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional tidak lepas 

dengan kebijakan di bidang perpajakan baik pajak pusat dan daerah. 

Dewasa ini dunia usaha, para investor dalam negeri dan luar negeri 

mengharapkan regulasi perpajakan yang konduktif dengan dunia usaha 

termasuk mengimplementasikan dilapangannya secara sederhana dan 

mudah administrasinya (Wirawan dan Richard, 2004).  Untuk dapat 

merealiasasikan hal tersebut memerlukan dana yang berasal dari dalam 

dari negeri yaitu pajak.  Pajak berdasarkan undang-undang pasal 1 UU 

No.28 Tahun 2017 dimaknai sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan 

kepada kas negara oleh orang pribadi maupun badan yang terutang dengan 

sifat memaksa dan tidak akan menerima imbalan secara langsung dan 

dipergunakan oleh negara untuk membiayai keperluan-keperluan negara 

dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.  

Pemungutan pajak di Indonesia menganut pada sistem Self Assessment. 

Sistem Self Assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
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wewenang, kepercayaan, tanggung  jawab terhadap wajib pajak dalam 

menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus 

dibayar. Konsekuensi dari sistem Self Assessment adalah bagi wajib pajak 

yang mempunyai penghasilan tetap harus  mendaftarkan diri ke Kantor 

Pelayanan Pajak. Dan bagi setiap wajib pajak harus menghitung  dan 

membayar pajak sendiri yang terutang sesuai peraturan perundang-

undangan perpajakan, dengan tidak meyampaikan adanya surat ketetapan 

pajak. Direktorat Jendral Pajak tidak memiliki kewajiban untuk 

menerbitkan surat ketetapan pajak atas segala surat pemberitahuan yang 

dilaporkan oleh wajib pajak. Penerbitan surat ketetapan pajak hanya 

terbatas dilakukan terhadap wajib pajak tertentu,  disebabkan oleh 

ketidakbenaran didalam pengisian surat pemberitahuan atau karena 

ditemukannya data pajak  yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.  

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP. NPWP itu 

sendiri adalah nomor pokok wajib pajak yang berfungsi sebagai indentitas 

bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dan 

pengawasan administrasi perpajakan. Masing-masing wajib pajak 

memiliki NPWP tersendiri yang berbeda dari pada wajib pajak lainnya. 

Bagi wajib pajak suami istri yang memilih memiliki NPWP terpisah 

dengan melakukan perjanjian pisah harta atau memilih mejalankan hak 

dan kewajiban perpajakan secara sendiri-sendiri, maka pada saat 

melaporkan SPT tahunannya suami dan istri tersebut melaporkan secara 
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sendiri-sendiri. Bagi suami istri yang memilih untuk memiliki NPWP 

digabung, dimana istri harus menghapus NPWP nya dan mengikuti NPWP 

suami, maka dalam melaporkan SPT tahunan dilakukan secara bersama 

yaitu dalam SPT tahunan suami, dengan melakukan penggabungan 

penghasilan neto suami dan istri yang dihitung secara proposional.  

Dalam hal ini, ada salah satu pengguna jasa dari Kantor Konsultan 

Pajak (KKP) Subagiono Tjondro, S.E., S.H., M.Si., Ak., CA yang tidak 

benar dalam melaporkan surat pemberitahuannya adalah  Bapak Agus dan 

Ibu Siska. Bapak Agus adalah suami dari Ibu Siska, Ibu Siska sudah 

memliki NPWP sejak tahun 2010 dan berprofesi sebagai supervisor di 

sebuah perusahaan. Pada tahun 2016, Ibu Siska mengikti Tax Amnesty 

dengan melaporkan rumah kos atas nama Bapak Agus. Sementara 

suaminya yaitu Bapak Agus baru memiliki NPWP pada tahun 2017, alasan 

Bapak Agus membuat NPWP pada tahun 2017 adalah beliau mendapatkan 

penghasilan dari menyewakan rumah kos.  Kewajiban pajak rumah kos 

tersebut dilakukan oleh Bapak Agus, sedangkan pengisian SPT 2017 

rumah tersebut dilaporkan di SPT istrinya, karena telah diikutkan Tax 

Amnesty oleh Ibu Siska. Kasus ini penting dibahas karena terpisahnya  

NPWP suami dan istri dapat menyebabkan kesulitan dalam melaporkan 

harta yang dimiliki oleh suami atau istri, maka perlu dipertimbangkan 

dengan baik apabila suami dan istri bekerja lebih baik istri mengikuti 

NPWP suami sehingga kewajiban perpajakannya hanya dilaporkan dalam 

satu SPT. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengambil 
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tema Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul „Pelaporan SPT 

Orang Pribadi Suami Istri Yang Memiliki NPWP Terpisah‟ 

1.2 Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar belakang di atas maka penulis mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana kewajiban dan konsekuensi perpajakan dari kasus yang 

dialami oleh Bapak Agus dan Ibu Siska ? 

2. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan 

undang-undang perpajakan yang berlaku terkait pelaporan SPT suami 

istri yang memiliki NPWP terpisah ? 

1.3 Tujuan  Penulisan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, pengkajian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kewajiban dan konsekuensi perpajakan dari kasus 

yang dialami oleh Bapak Agus dan Ibu Siska. 

2. Untuk mengetahui yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak 

berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku terkait pelaporan 

SPT suami istri yang memiliki NPWP terpisah.  
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1.4 Manfaat  Penulisan 

Penulis berharap penelitian ini  bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya : 

1. Bagi  wajib pajak 

Dapat memberikan pengetahuan tentang peraturan pajak yang berlaku 

dan memberikan informasi kepada perusahaan untuk memecahkan 

masalah yang berhubungan dengan surat pemberitahuan wajib pajak 

orang pribadi. 

2. Bagi penulis 

Penulisan ini sebagai media untuk menambah wawasan, pengetahuan, 

dan  pengalaman kesempatan dalam menghadapi permasalahan bidang 

Self Assessment sistem yang wajib dilakukan oleh wajib pajak sesuai 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. 

3. Bagi pembaca  

Diharapkan dapat menjadi sumber baca, informasi, dan pembelajaran 

mengenai permasalahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) orang 

pribadi serta dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan topik.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini ada 5 bagian yang dapat penulis ambil 

untuk dibahas dalam penelitian yang terdiri dari : 
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BAB  I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menganalisis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas teori yang berhubungan pada penelitian dan teori ialah 

akan digunakan sebagai acuan dasar dan pedoman dalam membahas 

permasalahan yang akan dijabarkan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas secara singkat mengenai gambaran umum Kantor 

Konstultan Pajak (KKP) Subagiono Tjondro, S.E., S.H., M.Si., Ak., CA. 

ialah tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan metode penelitian.  

BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab ini berisi mengenai hasil, analisis dan permasalahan penelitian. 

BAB V : PENUTUP  

Bab ini berisi dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 


