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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) tertulis bahwa pajak 

adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keuntungan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau 

badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan. Setiap wajib pajak baik orang pribadi maupun badan 

yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri  kepada Kantor Pelayanan 

Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Diana dan 

Setiawati, 2014). 

Sistem perpajakan di Indonesia sejak reformasi perpajakan tahun 1983 

menganut sistem self assesment, dimana wajib pajak harus menghitung, 

menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai peraturan undang 

undang perpajakan. Sistem ini memiliki kelemahan karena wajib pajak dapat 

memanipulasi pajak yang seharusnya dibayar sehingga menjadi lebih kecil, 

selain itu wajib pajak juga harus mengerti untuk memahami sendiri mengenai 

tatacara perpajakan yang dapat berubah sewaktu-waktu. Maka dari itu wajib 

pajak harus melakukan update dalam mengetahui peraturan perpajakan serta 

teknis kewajiban perpajakan yang harus dijalaninya agar tidak terjadi 
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kesalahan dikemudian hari, khususnya bagi wajib pajak yang baru dalam 

menjalankan kegiatan operasionalnya dan juga kewajiban perpajakannya.  

Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial dikenai Pajak 

Penghasilan berdasarkan tarif umum Undang-Undang Pajak Penghasilan 

sampai dengan bulan Desember tahun pajak tersebut, yaitu menyetor PPh 

pasal 25. Sedangkan pada tahun berikutnya pengenaan Pajak Penghasilan 

bukan lagi PPh pasal 25 melainkan pph pasal 4 ayat 2 yang bersifat final 

berdasarkan PP 46 Tahun 2013, apabila peredaran bruto Tahun Pajak 

sebelumnya adalah kurang dari 4,8 M dalam satu tahun 

(http://www.ortax.org). Kasus ini menarik menjadi topik penelitian penulis 

karena walaupun peredaran bruto satu tahun kurang dari 4,8M yang 

seharusnya dikenakan PPh final 1%, tetapi aturan perundang-undangan 

perpajakan menjelaskan bahwa kewajiban pajaknya adalah PPh pasal 25.  

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai kewajiban perpajakan pada 

awal tahun berjalan PT. Bagus. Perusahaan ini mulai beroperasi pada bulan 

Juni tahun 2015, dan telah menyetor PPh pasal 25 setiap bulannya dari bulan 

Juni 2015 sampai dengan Maret 2016, pada saat penyusunan SPT tahunan PPh 

badan PT. Bagus baru menyadari bahwa dalam laporan laba-ruginya omzet 

pada tahun 2015 kurang dari 4,8 M, sehingga seharusnya selama tahun 2016 

PT. Bagus menyetor PPh final sesuai PP 46 tahun 2013, tetapi kenyataannya 

PT. Bagus telah menyetor PPh pasal 25. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penulis akan membahas kasus tersebut dalam laporan praktek kerja lapangan 

yang berjudul “Kewajiban Perpajakan Awal Tahun Berjalan Bagi Wajib Pajak 

Badan”. 

http://www.ortax.org/
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan praktek kerja lapangan ini 

adalah : 

1. Bagaimana kewajiban Pajak Penghasilan pada awal tahun berjalan PT. 

Bagus (2015)? 

2. Bagaimana kewajiban Pajak Penghasilan PT. Bagus pada tahun berikutnya 

(2016)? 

3. Bagaimana kewajiban pajak penghasilan PT Bagus pada SPT tahun 2015? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu : 

1. Menjelaskan kewajiban pajak penghasilan pada awal tahun berjalan PT. 

Bagus (2015). 

2. Mengetahui kewajiban pajak penghasilan  PT. Bagus pada tahun 

berikutnya (2016). 

3. Menjabarkan kewajiban pajak penghasilan PT Bagus pada SPT tahun 

2015. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu 

: 

1. Bagi penulis 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis untuk 

menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, yang telah di dapat 
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selama di kampus dan tempat praktek kerja lapangan khususnya dalam 

bidang perpajakan. 

2. Bagi pembaca 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca sebagai 

sarana informasi dalam menambah pengetahuan khususnya dalam bidang 

perpajakan pada awal tahun berjalan wajib pajak badan serta dapat 

digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi wajib pajak 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini bermanfaat bagi wajib pajak guna 

memberikan informasi mengenai bagaimana kewajiban perpajakan wajib 

pajak badan jika perusahaan baru berjalan serta bagaimana kewajiban 

perpajakan dalam tahun pajak berikutnya sehingga tidak terjadi kesalahan 

setor yang menimbulkan kerugian berupa bunga kepada wajib pajak. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

pembahasan dalam laporan praktek kerja lapangan. Laporan ini terbagi 

menjadi 5 bab di antaranya: 

BAB I : Pendahuluan 

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat 

penulisan dan sistematika penulisan dalam laporan praktek kerja lapangan. 
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BAB II : Landasan Teori 

Berisi mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan masalah, 

teori tersebut digunakan sebagai pedoman untuk membahas masalah dalam 

laporan praktek kerja lapangan. 

BAB III : Gambaran Umum Tempat Praktek Kerja Lapangan dan 

Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan gambaran umum tempat praktek kerja lapangan ( 

magang ) , yaitu menjelaskan mengenai sejarah perusahaan, sruktur 

organisasi, Kantor Konsultan Pajak Supriyanto serta metode penelitian yang di 

gunakan dalam laporan praktek kerja lapangan ini. 

BAB IV : Pembahasan  

Bab ini menjelaskan pembahasan dari permasalahan dalam rumusan masalah. 

BAB V : Penutup 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




