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BAB  1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting 

bagi Indonesia, sehingga pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan 

penerimaan dari sektor perpajakan. Penerimaan pajak ini kemudian dialokasikan 

oleh pemerintah untuk membayar berbagai kebutuhan negara seperti 

pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pemerataan pendidikan, 

dan lain-lain. 

 Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan 

penerimaan negaranya dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan 

negara Indonesia dengan persentase terbesar dalam total penerimaan negara. Hal 

ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan negara dari sektor pajak yang semakin 

meningkat. Berikut ini adalah data realisasi APBN selama tahun 2014 sampai 

dengan 2016 : 
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Tabel 1.1. 

Realisasi APBN Tahun 2014-2016 

Keterangan 

 

Realisasi APBN 

 

Presentaseterhadap total 

Penerimaan negara 

  

Penerimaan 

Pajak  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1.146.865,80 1.240.418,86 1.539.166,20 74,20% 82,90% 86,20% 

Penerimaan 

Bukan  

Pajak  398.590,50 255.628,48 245.083,60 25,70% 17,00% 13,70% 

Hibah  5.034,50 11.973,04 1.975,20 0,10% 0,10% 0,10% 

Total        100% 100% 100% 

Sumber : www.bps.go.id, 2018 

 Pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak selalu menjadi 

penerimaan utama bagi negara dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari 

penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

 Terdapat beberapa jenis pajak yang dikenakan, yakni PPh, PPN, pajak 

daerah dan retribusi daerah misalnya (PBB dan BPHTB). Dalam APBN dapat 

diketahui bahwa penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat dipisahkan 

kembali menjadi penerimaan dari sektor Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan, serta pajak lainnya. Dari 

beberapa jenis pajak tersebut, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis 
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pajak yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari karena sering 

dikenakan pada saat melakukan transaksi jual beli baik di minimarket, swalayan, 

rumah makan, maupun di tempat lainnya. Pajak Pertambahan Nilai merupakan 

salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap Barang Kena Pajak(BKP) dan 

Jasa Kena Pajak (JKP) yang perhitungannya menggunakan mekanisme 

pengkreditan pajak masukan. Maksudnya adalah ketika pihak penjual memungut 

Pajak Pertambahan Nilai atas penjualannya dan membuat faktur pajak sebagai 

bukti pemungutan,  faktur pajak tersebut akan diberikan kepada pihak pembeli 

sebagai faktur pajak masukan bagi pembeli. Pajak Pertambahan Nilai memiliki 

karakteristik tidak langsung yaitu memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa 

antara pemikul beban pajak (destrinasi pajak) dengan menanggung pembayaran 

pajak  kepada pihak negara yang berada pada pihak yang berbeda. Pada 

hakikatnya  Penanggung beban pajak berperan sebagai pembeli Barang Kena 

Pajak atau Jasa Kena Sajak sedangkan penangung jawab atas pembayaran pajak 

kepada pihak negara merupakan Pengusaha Kena Pajak yang berperan sebagai 

Penjual Barang Kena Pajak atau Pengusaha jasa Kena Pajak. 

 Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak atas transaksi penyerahan 

BKP yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau bukti pungutan karena 

impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktoral Jendral Bea Dan 

Cukai.Berdasarkan memori penjelasan pasal 13 ayat (1) dan pasal 1 huruf t U 

PPN 1984, faktur pajak berfungsi sebagai (1) bukti pungutan pajak kepada 

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak dan bagi Direktoral Jendral Bea Dan Cukai, (2) bukti pembayaran pajak 
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ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak atau orang pribadi atau badan yang 

mengimpor barang kena pajak; dan (3) sebagai sarana untuk mengkreditkan 

pajak masukan. 

 Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan penerbitan faktur pajak standar 

dengan mengenakan kode dan nomor seri faktur pajak seperti yang telah 

ditetapkan di lembaran III Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER 

159/PJ.2006 ( PER 159/06). Tiap lembar faktur pajak menggunakan nomor seri 

yang berbeda karena sesuai fungsinya sebagai sarana pengawasan satu nomor 

seri faktur pajak. Apabila seseorang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak namun tidak menerbitkan faktur pajak maka ia dapat dikenakan sanksi 

karena dianggap tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu 

apabila PKP membuat faktur pajak tidak tepat waktu, melaporkan faktur pajak 

tidak sesuai masa penerbitannya ataupun mengisi faktur pajak tetapi tidak 

lengkap maka PKP tersebut akan dikenakan sanksi perpajakan berupa denda 

sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. 

 Sejak tahun 2015, Direktoral Jendral Pajak mengambil kebijakan dalam 

sistem perpajakan yaitu mengubah faktur pajak yang diisi manual oleh 

pengusaha kena pajak menjadi faktur pajak yang berbasis elektronik atau e-

faktur. E-Faktur adalah faktur pajak yang berbasis elektronik yang disediakan 

oleh Direktorat Jendral Pajak.  Aplikasi ini telah dipersiapkan sejak tahun 2011. 

Yang menjadi dasar dibuatnya sistem aplikasi ini adalah karena sebagian besar 

pengusaha kena pajak masih melakukan penyalagunaan faktur pajak, adapun 
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non pengusaha kena pajak juga membuat faktur pajak yang tidak seharusnya 

dilakukan oleh non PKP yang membuat faktur pajak fiktif dan faktur pajak 

ganda serta melakukan penerbitan faktur pajak yang terlambat. Adapun faktor 

yang membuat beban administrasi semakin meningkat bagi pihak DJP. Manfaat 

yang diperoleh dari pelaksanaan aplikasi e-faktur bagi PKP adalah adanya 

kenyamanan, karena tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah, tidak ada 

kewajiban untuk print out faktur pajak, dan aplikasi ini merupakan satu kesatuan 

dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) yang selama ini dilaporkan 

melalui e-SPT.  Adapun bagi DJP, manfaat dari aplikasi e-faktur adalah makin 

mudahnya pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran-Pajak 

Masukan (PK-PM) dan adanya data lengkap dari setiap faktur pajak.  Selain itu 

juga mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, 

pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Aplikasi e-faktur ini hanya 

bisa digunakan oleh wajib pajak dengan kategori PKP yang ditetapkan dengan 

Keputusan Direktur Jenderal Pajak.  Aplikasi ini telah ditentukan dan disediakan 

oleh DJP dan telah disertai dengan cara penggunaan manualnya.  Transaksi yang 

dapat menggunakan faktur pajak elektronik ini adalah transaksi yang dibuat 

untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). E-faktur dibuat pada 

saat penyerahan BKP dan/atau JKP atau saat pembayaran atau saat penerimaan 

termin atau saat lain yang ditentukan (https://ekonomi.kompas.com).  

 PT.XYZ adalah salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak Alex dan 

Rekan sejak tahun 2013. PT.XYZ merupakan Pengusaha Kena Pajak yang 

bergerak dibidang distributor pengeras suara seperti speaker, toa dan lain-lain. 
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Pada tahun 2015 PT.XYZ membuat faktur pajak keluaran dan/atau 

menggunakan faktur pajak masukan dengan nomor seri faktur yang tidak sesuai 

dengan ketentuan sehingga diindikasikan sebagai faktur pajak yang tidak 

lengkap sebagaimana diatur dalam PER-42/PJ./2012 dan perubahannya. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut maka penulis  akan 

mengkaji dalam laporan praktik kerja lapangan yang berjudul “KESALAHAN 

PEMAKAIAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK PADA PT.XYZ". 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Sesuai dengan uraian yang terdapat pada latar belakang maka penulis 

merumuskan permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana kewajiban PPN PT.XYZ  selama ini ?  

2. Apa kesalahan PT XYZ dalam menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ? 

3. Dampak kesalahan pemakaian Nomor Seri Faktur Pajak pada PT.XYZ  ?  

4. Bagaimanasolusi atas kesalahan pemakaian Nomor Seri Faktur Pajak yang harus 

dilakukan PT.XYZ? 

 

 

 

 

 



7 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis memiliki 

beberapa tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kewajiban PPN PT.XYZ  selama ini  

2. Untuk mengetahui kesalahan PT XYZ dalam menggunakan Nomor Seri 

Faktur Pajak 

3. Untuk menjelaskan dampak kesalahan pemakaian nomor seri faktur 

pajak pada PT.XYZ  

4. Untuk mengetahui solusi atas kesalahan pemakaian nomor seri faktur 

pajak yang harus dilakukan PT.XYZ  

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun penelitian dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Bagi penulis  

Penelitian ini bermanfaat agar lebih menambah wawasan dan informasi dalam 

bidang perpajakan khususnya penggunaan nomor seri faktur pajak pada 

PT.XYZ. 

2. Bagi wajib pajak  

Penelitian ini bisa membantu atau sebagai masukan untuk lebih teliti dan benar 

dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.  
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3. Bagi pembaca  

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah  informasi, dan menjadi 

sumber bacaan dan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 

dengan topik yang berkaitan.  

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan bertujuan untuk menjabarkan tentang pembahasan 

mengenai laporan praktik kerja lapangan yang terdiri dari : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian Pendahuluan penulis akan menganalisis tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab inipenulis akan menjelaskan tentanglandasan teori yang akan membahas 

tentang teori-teori yang  yang menjadi dasar dari penelitian yang diambil dalam 

laporan praktik kerja lapangan.  

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai sejarah dan gambaran umum mengenai 

KUP Alex dan rekan yang menjadi tempat  penulis melakukan praktik kerja 

lapangan (PKL) dan metode penelitian.  
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang analisis hasil  dari penelitian dan pembahasan 

masalah. 

BAB V : PENUTUP  

Pada bab ini  penulis akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari analisis 

penelitian laporan praktik kerja lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


