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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pajak merupakan salah satu sumber yang paling penting dalam 

penerimaan negara khususnya bagi negara Indonesia. Di Indonesia pajak 

menjadi penyumbang terbesar untuk pendapatan negara. Hal tersebut 

dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak per 30 November 2017 yaitu 

sebesar Rp 1.125,1 trilliun atau sekitar 80,6% dari total pendapatan negara 

(www.kemenkeu.go.id). Pendapatan negara dari sektor pajak salah satunya 

digunakan untuk membiayai pembangunan di Indonesia dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pajak menjadi hal 

yang penting untuk dibahas.  

 Pajak sendiri terdiri dari bermacam-macam jenis antara lain Pajak 

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Pajak Daerah, dan sebagainya. Dalam realisasi APBN 

Tahun Anggaran 2017, pendapatan tertinggi dari sektor perpajakan berasal 

dari PPh Non Migas yaitu Rp 742,2 trilliun. Kemudian disusul oleh PPN 

dengan jumlah penerimaan sebesar Rp 475,5 trilliun dan yang ketiga adalah 

Cukai yang mencapai angka Rp 153,2 trilliun. Dalam posisinya sebagai 

penyumbang penerimaan perpajakan terbesar kedua, Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) menjadi salah satu jenis pajak yang menarik untuk dibahas karena 

masih sangat luas untuk dapat dikembangkan dan ditingkatkan lagi. 

http://www.kemenkeu.go.id/
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 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung 

yang dikenakan oleh pedagang kepada konsumen akhir. Prinsip dasar dari 

PPN yaitu suatu pajak dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, 

tetapi jumlah pajak terutang akan dibebankan kepada konsumen akhir yang 

menikmati atau memakai produk tersebut. Dalam hal tersebut PPN disebut 

sebagai pajak tidak langsung yaitu beban pajak yang ditanggung oleh penjual 

dapat digeser atau dibebankan kepada pembeli. Walaupun beban pajak 

ditanggung pembeli namun penjual memiliki kewajiban untuk menyetorkan 

pajak tersebut ke kas negara. Selanjutnya penjual harus menerbitkan Faktur 

Pajak yang akan digunakan sebagai bukti pungutan pajak untuk dilaporkan 

setiap bulan. 

 Objek PPN adalah Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, namun 

ada juga barang dan jasa yang tidak termasuk ke dalam objek pajak PPN 

misalnya yaitu barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung dan garam. 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dapat dibedakan menjadi lima yaitu 

berdasarkan harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain. 

Sedangkan untuk tarif PPN yang dikenakan secara umum adalah 10%. 

Penghitungan PPN dilakukan dengan mengkreditkan Pajak Masukan (PM) 

terhadap Pajak Keluaran (PK). Pajak Masukan adalah pajak yang 

berhubungan dengan transaksi pembelian, sementara Pajak Keluaran adalah 

pajak yang dipungut atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh PKP. 

 Subjek pajak PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setiap 

pengusaha yang mempunyai omzet lebih dari Rp 4,8 M per tahun wajib 
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mendaftarkan dirinya untuk dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP). Namun bagi pengusaha kecil atau UMKM yang 

memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 M per tahun, DJP memperbolehkan 

apabila akan mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan 

konsekuensi harus memungut, menyetor dan melaporkan PPN. 

 PKP yang melakukan kegiatan usaha khusus diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan 

Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan 

Kegiatan Usaha Tertentu. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa yang 

termasuk dalam kegiatan usaha tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-

mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas atau emas perhiasan 

secara eceran. Tarif Pajak Keluaran ditetapkan sebesar 10% dari jumlah 

peredaran usaha dalam satu masa pajak; dan tarif yang ditetapkan untuk 

menghitung Pajak Masukan yaitu sebesar 90% dari Pajak Keluaran bagi PKP 

yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. 

Sedangkan tarif PPN bagi PKP yang kegiatan usahanya jual beli emas 

perhiasan diatur lebih lanjut dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 30/PMK.03/2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas 

Penyerahan Emas Perhiasan. 

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaporkan setiap masa pada akhir 

masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). SPT Masa 

PPN terdiri dari tiga jenis yaitu SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1111 

DM dan SPT Masa PPN Pemungut (1107 PUT). Berdasarkan PMK Nomor 
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79/PMK.03/2010, pengusaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu seperti 

penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran termasuk ke dalam 

kriteria wajib pajak yang harus melaporkan PPN menggunakan formulir SPT 

1111DM. SPT Masa PPN 1111DM tersebut dapat dilaporkan dalam bentuk 

formulir kertas (hardcopy) atau dokumen elektronik (softcopy) yang dibuat 

dan disampaikan dengan aplikasi elektronik yang disediakan oleh DJP. 

 Pada era modern ini semua orang melakukan mobilitas setiap 

harinya, baik pergi sekolah, bekerja, beribadah, dan lain-lain. Oleh karena itu 

transportasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan 

kendaraan menjadi barang yang dibutuhkan setiap orang. Namun di sisi lain, 

tidak semua orang mampu untuk membeli kendaraan baru. Maka sebagai 

alternatif, ada orang yang memilih untuk membeli kendaraan bekas. Saat ini 

industri jual beli kendaraan bermotor bekas memiliki pasar yang besar dengan 

jumlah peminat yang semakin banyak. Seperti dikutip dari www.bisnis.com, 

transaksi penjualan kendaraan bermotor bekas tahun 2017 mampu mencapai 

angka penjualan lima juta unit per tahun. Angka tersebut sekitar empat kali 

lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan penjualan mobil baru yang masih 

berada pada kisaran angka penjualan sembilan ratus ribu sampai satu juta unit 

per tahunnya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa industri 

jual beli kendaraan bermotor bekas sangat berpotensi dalam meningkatkan 

penerimaan di sektor perpajakan. Kondisi yang menguntungkan ini menjadi 

perhatian penulis untuk melakukan pembahasan mengenai bagaimana 

http://www.bisnis.com/
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penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan oleh pengusaha 

yang melakukan kegiatan usaha jual beli kendaraan bermotor bekas. 

Dalam pembahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis 

menggunakan contoh salah satu wajib pajak yang merupakan klien dari KKP 

Ferry Habbibie yaitu Bapak S. Bapak S merupakan pengusaha kendaraan 

bermotor bekas yang telah memulai usahanya sejak tahun 2014. Bapak S 

telah mendaftarkan diri sebagai PKP sejak awal ia memulai usahanya yaitu 

pada tahun 2014, karena jenis usaha Bapak S adalah jual beli kendaraan 

bermotor bekas sehingga ia wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan 

sebagai PKP. Untuk penanggung jawab di dalam SPT PPN 1111 DM, Bapak 

S yang bertanda tangan, sehingga setiap data yang telah dilampirkan, Bapak S 

yang bertanggung jawab. 

Oleh karena itu penulis mengambil topik tersebut untuk dilakukan 

penelitian lebih lanjut dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul 

“Pemenuhan Kewajiban Pajak Bagi Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas 

(Studi Kasus Bapak S)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana penghitungan PPN yang dilakukan Bapak S sebagai pengusaha 

kendaraan bermotor bekas? 
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2. Bagaimana penyetoran PPN yang dilakukan Bapak S sebagai pengusaha 

kendaraan bermotor bekas? 

3. Bagaimana pelaporan PPN yang dilakukan Bapak S sebagai pengusaha 

kendaraan bermotor bekas? 

4. Bagaimana evaluasi pelaksanaan kewajiban PPN bagi Bapak S? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penulisan 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan yaitu : 

1. Untuk mengetahui cara penghitungan PPN dengan pedoman pengkreditan 

pajak masukan yang dilakukan oleh Bapak S sebagai pengusaha kendaraan 

bermotor bekas. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pembayaran atau penyetoran PPN yang 

dilakukan Bapak S sebagai pengusaha kendaraan bermotor bekas. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan PPN yang dilakukan Bapak S 

sebagai pengusaha kendaraan bermotor bekas. 

4. Untuk melakukan evaluasi terhadap kewajiban perpajakan yang telah 

dilakukan Bapak S selama ini sebagai pengusaha kendaraan bermotor 

bekas. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Memperkaya dan mengasah pengetahuan penulis dalam melakukan 

pembahasan mengenai penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN bagi 

pengusaha kendaraan bermotor bekas. 

2. Bagi Kantor Konsultan Pajak Ferry Habbibie 

Sebagai bahan evaluasi bagi KKP atas pelaksanaan penghitungan, 

penyetoran dan pelaporan PPN bagi pengusaha kendaraan bermotor bekas 

yang selama ini ditangani. 

3. Bagi Pembaca 

Menjadi tambahan informasi bagi para pembaca mengenai langkah atau 

cara dalam melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN 

untuk pengusaha kendaraan bermotor bekas 

4. Bagi Wajib Pajak 

Memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak yang mempunyai rencana 

memulai usaha jual beli kendaraan bermotor bekas. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran secara umum mengenai 

Laporan Praktik Kerja Lapangan yang penulis tuliskan dari awal sampai 

akhir. Sistematika yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan laporan.  

BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bab ini penulis membahas teori-teori yang berhubungan dengan topik 

permasalahan yang menjadi bahan pembahasan. Teori tersebut penulis 

gunakan sebagai dasar dalam mencari solusi atau pemecahan masalah. 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi gambaran umum KKP Ferry Habbibie yang meliputi profil, 

struktur organisasi dan deskripsi tugas. Selain itu penulis juga menguraikan 

mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyusun Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini.  

BAB IV PEMBAHASAN  

Dalam bab ini penulis membahas satu persatu mengenai rumusan masalah 

yang telah ditampilkan dalam bab sebelumnya secara lebih rinci. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang penulis tuliskan berdasarkan hasil 

pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.  

 


