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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara berkembang dan maju di dunia memiliki perbedaan salah 

satunya dalam hal pembangunan. Negara maju memiliki infrastruktur lebih 

tertata dibandingkan negara berkembang. Salah satu contoh dari negara 

berkembang, yaitu Indonesia. Indonesia membutuhkan dana cukup banyak 

dalam pembangunan. Pemerintah menggunakan prinsip sumber daya 

dalam negeri untuk membiayai semua pengeluaran APBN (Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara). Maka dari itu, pemerintah di negara 

Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber dana utama dalam bidang 

pembangunan. (Abu Samman Lubis, S.H.,M.M., 2015) 

 

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku 

Mardiasmo (2016:3). pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh 

masyarakat yang sifatnya dapat dipaksakan dan tidak langsung 

mendapatkan timbal balik, melainkan untuk anggaran pengeluaran negara 

berdasarkan Undang-undang. Salah satu penerapan yang dilakukan 

pemerintah untuk bidang perpajakan adalah sistem self-assessment 

(menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri). Salah satu pajak yang 

berpengaruh untuk pendanaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dibayar oleh 

konsumen yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak 

(JKP) dan pajak tersebut disetorkan serta dilaporkan oleh penjual atau 

perusahaan yang memungut pajak tersebut. Pemungutan atas BKP dan 

JKP hanya boleh dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
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Untuk transaksi yang tidak berhubungan dengan pemerintah, maka 

nilai yang disetorkan sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan. 

Sedangkan untuk transaksi dengan pemerintah, maka PPN yang dihitung 

adalah nihil. Hal ini disebabkan karena berhubungan dengan 

bendaharawan pemerintah. Bendaharawan Pemerintah adalah 

Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya 

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan 

Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten atau Kota 

(Mardiasmo, 2016).  

 

Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini penulis 

mengambil kasus mengenai keselarasan SPT PPN dengan laporan laba 

rugi dari klien KKP Adiyanto Consultant Management. Penulis 

mengambil kasus CV. CSD  yang merupakan perusahaan kontraktor dan 

masih tergolong baru menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak). Dalam kasus 

ini, CV. CSD ini merupakan badan baru yang tidak melaksanakan 

kewajiban dalam PPN. Dikarenakan terdapat PPN yang tidak selaras 

dengan laporan laba rugi yang ditemukan oleh pemerintah AR (Account 

Representative). AR memberikan surat himbauan mengenai 

ketidakselarasan keduanya. Oleh karena itu, penulis meneliti permasalahan 

yang terjadi dari data yang tidak selaras tersebut dan membuat laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “Keselarasan SPT PPN 

dengan Laporan Laba Rugi CV. CSD Tahun 2016” 

2.1 Rumusan Masalah 

 

Permasalahan yang akan dibahas dalam laporan Praktik Kerja Lapangan 

ini, yaitu: 

 

1. Mengapa data CV. CSD mengalami ketidakselarasan antara SPT Pajak 

Pertambahan Nilai dengan laporan laba rugi? 
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2. Bagaimana tindak lanjut CV. CSD agar SPT Pajak Pertambahan Nilai 

dengan laporan laba rugi menjadi selaras? 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam pembuatan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, yaitu: 

 

1. Untuk mengetahui penyebab terjadi data  CV. CSD yang tidak selaras 

antara SPT Pajak Pertambahan Nilai dengan laporan laba rugi. 

2. Untuk mengetahui tindak lanjut CV. CSD agar SPT Pajak Pertambahan 

Nilai dengan laporan laba rugi menjadi selaras. 

 

4.1 Manfaat Penelitian 

 

Beberapa manfaat yang dapat berguna untuk penulis dan pihak-pihak 

lainnya dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini, yaitu: 

 

1. Untuk Penulis 

Dapat menggunakan teori dalam perkuliahan dalam meneliti 

permasalahan yang terjadi dan dapat juga lebih mengetahui secara spesifik 

peraturan yang berlaku untuk kasus yang dibahas, sehingga untuk 

kedepannya penulis dapat menghindari data yang tidak selaras antara SPT 

Pajak Pertambahan Nilai dengan laporan laba rugi. Selain itu, penulis juga 

dapat belajar cara menyusun tugas akhir dengan baik dan benar. 

 

2. Untuk Kantor Konsultan Pajak “Adiyanto Consultant Management” dan 

CV. CSD 

Dapat membantu memberikan saran terhadap KKP ACM dan CV. 

CSD untuk menyelesaikan kasus tersebut.  
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3. Untuk pembaca 

Dapat memahami lebih baik agar tidak terjadi data yang tidak 

selaras antara SPT PPN dengan laporan laba rugi dan agar mengetahui 

cara mengatasi apabila ada data yang tidak selaras seperti kasus yang akan 

dibahas serta dapat digunakan sebagai contoh dalam pembuatan laporan 

Praktik Kerja Lapangan. 

 

5.1 Sistematika Penulisan 

 

Untuk memahami secara singkat bab-bab yang akan dibahas dalam 

laporan Praktik Kerja Lapangan ini, maka penulis membuat sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 

Membahas mengenai latar belakang kasus, rumusan masalah yang 

terjadi dalam kasus, tujuan penelitian kasus, manfaat penelitian untuk 

penulis dan juga pihak-pihak lain serta sistematika penulisan dalam 

laporan Praktik Kerja Lapangan. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 

 Teori-teori dasar mengenai perpajakan yang saling berkaitan untuk 

memperkuat pembahasan kasus keselarasan SPT Pajak Pertambahan Nilai 

dengan laporan laba rugi, sehingga dapat membantu pembahasan bab 

selanjutnya agar tidak keluar dari topik pembahasan kasus tersebut. 
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BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN 

 

 Memperkenalkan tempat Praktik Kerja Lapangan penulis, yaitu 

Kantor Konsultan Pajak “Adiyanto Consultant Management” secara garis 

besarnya, dari awal berdirinya sampai sekarang bagaimana profil KKP 

ACM dan metode penulisan untuk laporan Praktik Kerja Lapangan. 

 

BAB IV : PEMBAHASAN 

 

 Mengenai permasalahan yang dianalisis dan juga dikaitkan dengan 

teori perpajakan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 

 

BAB V : PENUTUP 

 

 Mengenai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas sesuai 

dengan tujuan penilitian yang dibuat dan juga berisi saran untuk pihak-

pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. 
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