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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan penghasilan terbesar yang diperoleh negara, pajak 

tersebut berasal dari masyarakat dan untuk kemajuan negara itu sendiri. Pajak 

juga dapat menjadi salah satu gambaran tolok ukur kemajuan ekonomi suatu 

negara, dalam kata lain jika masyarakat pada negara tersebut sudah memiliki taraf 

perekonomian yang cukup stabil maka masyarakat juga akan merasa mudah dan 

tidak terbebani untuk membayar kewajiban kepada negara yang bertujuan untuk 

kemajuan pembangunan dan infrastruktur negara tersebut. Pengelola pajak di 

negara Indonesia masih berupaya keras setiap tahunnya mengeluarkan program-

program baru untuk menarik simpati wajib pajak agar rutin memenuhi 

kewajibannya.  

Rendahnya jumlah wajib pajak aktif adalah salah satu permasalahan yang 

harus ditangani terlebih dahulu oleh para petugas pengelola perpajakan. Karena 

jika permasalahan itu belum terselesaikan, akan berdampak pada jumlah 

pendapatan negara. Jika jumlah wajib pajak aktif disuatu negara itu rendah maka 

pendapatan yang terdapat dalam negara tersebut juga akan bernilai rendah. 

Nantinya, jumlah pendapatan negara yang rendah pasti diikuti dengan rendahnya 

tingkat pembangunan serta penyediaan infrastruktur di negara tersebut. Oleh 

karena ini pajak disebut sebagai sumber pembiayaan utama dalam suatu negara. 
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Sehingga diperlukan cara agar wajib pajak bisa tertib dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan.  

Salah satu upaya yang dilakukan oleh kementerian keuangan Indonesia 

adalah mensosialisasikan pentingnya pajak bagi kemajuan negara. Serta sosialisasi 

tersebut dilakukan secara menyebar diseluruh wilayah Indonesia. Diharapkan 

setelah dilakukan sosialisasi, wajib pajak tidak terlambat untuk memenuhi 

pembayaran ke kas negara. Jika nantinya wajib pajak terlambat menyadari akan 

pentingnya pembayaran pajak. Maka wajib pajak akan dikenakan denda yang 

tinggi sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menghindari denda tersebut 

pemerintah mengeluarkan program – program yang dapat dimanfaatkan oleh 

wajib pajak. Salah satunya yang sudah terlaksana pada tahun 2016 adalah 

Pengampunan pajak.  

Pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh 

pemerintah kepada wajib pajak. Pengampunan pajak bisa digunakan oleh wajib 

pajak pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak dibidang usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM), maupun orang pribadi atau badan yang belum 

menjadi wajib pajak. Pengampunan pajak dapat digunakan yaitu pada saat 

disahkan Juni 2016 hingga 31 maret 2017. Inilah periode pendaftaran 

pengampunan pajak (www.pajak.go.id) : 

Periode I   : Juli 2016 sampai dengan september 2016 

Periode II  : September 2016 sampai dengan Desember 2016 

Periode III : Januari 2017 sampai dengan Maret 2017 

http://www.pajak.go.id/
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Seiring dengan berjalannya waktu, program pengampunan pajak terdapat 

masalah-masalah yang cukup banyak. Sehingga menghambat keberhasilan dari 

program pengampunan pajak tersebut. Yang paling sering adalah kurangnya 

kejujuran wajib pajak tentang pengungkapan semua harta yang dimiliki oleh wajib 

pajak itu sendiri. Sebagian wajib pajak masih enggan mengungkapkan semua 

harta yang dimiliki. Oleh karena itu pemerintah sekarang ini juga mengadakan 

program baru setelah pengampunan pajak yaitu program PAS-Final.  

PAS-Final adalah program dari direktorat jenderal pajak yang berfungsi 

sebagai kesempatan untuk wajib pajak mengungkapkan harta setelah masa 

berakhirnya pengampunan pajak. Program ini dapat diikuti oleh wajib pajak orang 

pribadi, wajib pajak badan dan juga wajib pajak tertentu baik orang pribadi 

maupun badan. Dari kedua program tersebut pasti terdapat dampak dan 

konsekuensi tertentu yang bisa dialami oleh wajib pajak. Sebagai contoh, suatu 

perusahaan yang mengalami PPN lebih bayar pada  masa Desember tahun 2015 

yang tidak dapat dikompensasikan lagi pada Januari tahun 2016 karena adanya 

program pengampunan pajak. Sebelum adanya program pengampunan pajak, 

kelebihan bayar tersebut bisa dikompensasikan ke masa berikutnya karena  

mengacu pada UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Setelah program pengampunan 

pajak muncul, keluar aturan baru untuk mendukung program tersebut. Pada UU 

pengampunan pajak Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan wajib pajak yang 

mengikuti pengampunan pajak tidak berhak mengompensasikan PPN lebih bayar 

ke masa pajak berikutnya(www.pajak.go.id).    

http://www.pajak.go.id/
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PT. DNTY adalah perusahaan yang memiliki PPN lebih bayar pada 

Desember 2015 dan dikompensasikan ke masa pajak Januari 2016. PT. DNTY 

diketahui juga sudah mengikuti program pengampunan pajak pada periode ke III. 

Dalam uraian tersebut, maka penulis akan membahas Laporan Praktik Kerja 

Lapangan dalam judul “PERLAKUAN PPN LEBIH BAYAR PASCA 

PENGAMPUNAN PAJAK” 

1.2 Rumusan Masalah 

   Masalah yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana perlakuan PPN lebih bayar pada PT. DNTY selama ini 

menurut Undang-Undang ? 

2. Bagaimana dampak dan konsekuensi yang dapat terjadi pada PPN 

lebih bayar pasca pengampunan pajak  ? 

3. Bagaimana pelaporan kewajiban perpajakan PT. DNTY secara benar 

pasca pengampunan pajak ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

   Tujuan yang ingin penulis capai dari PKL ini adalah :  

1. Menjelaskan perlakuan PPN lebih bayar yang selama ini dilakukan 

oleh PT. DNTY menurut Undang-Undang yang berlaku.  

2. Menjelaskan dampak dan konsekuensi yang dapat terjadi pada PPN 

lebih bayar pasca pengampunan pajak. 

3. Menjelaskan pelaporan kewajiban perpajakan PT. DNTY secara benar 

pasca pengampunan pajak.  
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1.4 Manfaat Penulisan 

Laporan ini kiranya dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara 

lain :  

1. Bagi Penulis  

Bermanfaat untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pengalaman 

agar ilmu yang didapat bisa di aplikasikan secara nyata khususnya dalam 

bidang perpajakan. 

2. Bagi Pembaca  

Berharap informasi ini dapat berguna sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya serta dapat menjadi informasi untuk menambah ilmu dan 

pengetahuan khususnya dalam perhitungan PPN wajib pajak badan untuk 

pengambilan keputusan secara tepat karena terdapat program baru dalam 

bidang perpajakan. 

3. Bagi perusahaan  

Bermanfaat untuk menambah informasi tentang dampak dan konsekuensi 

dari aturan program baru dalam perpajakan terkait PPN lebih bayar. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran 

tentang isi keselurahan dari tugas akhir, laporan ini terbagi menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan menggambarkan tentang latar belakang , perumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Menjabarkan seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga teori ini 

bisa digunakan sebagai acuan dalam pembahasan yang telah dijelaskan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

(PKL) 

Menjelaskan tentang gambaran umum IPM Consultant dan metode penulisan 

yang digunakan dalam laporan. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Menjelaskan tentang permasalahan penelitian yang diangkat dan menguraikan 

informasi yang diperoleh pada saat penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Menerangkan kesimpulan dan saran yang didapatkan oleh penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


