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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Salah satu tujuan dan cita cita pembangunan nasional di Indonesia 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata dan adil hal 

tersebut dapat dicapai apabila keadaan ekonomi di Indonesia baik dan 

memiliki perencanaan yang matang, sektor penerimaan negara salah 

satunya adalah dari pajak, pajak sendiri memiliki konstribusi yang besar 

dalam pembangunan nasional maka dari itu masyarakat harus memiliki 

pemahaman yang matang tentang perhitungan, pelaporan dan pembayaran 

, sesuai dengan sistem yang berlaku di indonesia yaitu sistem self 

assesment. 

Dari berbagai jenis perpajakan di Indonesia, wajib pajak 

badan,banyak yang mengeluhkan tentang cara pengisian SPT, wajib pajak 

badan sering mengeluhkan tentang tarif omzet atau peredaran 

bruto.Masalah-masalah yang terjadi di tempat praktek kerja lapangan 

penulis tertarik untuk membahas tentang salah satu perusahan yaitu PT 

ABC yang memiliki masalh dalam perhitungan pajaknya maka dari itu 

penulis ingin membantu untuk menguraikan tentang perhitungan dan tarif 

apa saja yang dikenakan terhadap PT ABC, PT ABC memiliki peredaran 

bruto diatas 4,8 M sampai dengan 50 M,  maka dari itu penulis tertarik 

untuk membahas dalam laporan praktek kerja lapangan yang berjudul 
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“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 31 E  (Studi 

Kasus PT ABC)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana penghitungan PPh Badan PT ABC tahun 2015 ? 

2. Bagaimana penyetoran PPh Badan PT ABC tahun 2015 ? 

3. Bagaimana pelaporan PPh Badan PT ABC tahun 2015 ? 

1.3 Tujuan Penulisan  

1. Untuk mengetahui perlakuan penghitungan PPh badan PT ABC yang 

memiliki omset antara 4,8 – 50 miliar pada tahun 2015. 

2. Untuk mengetahui penyetoran PPh Badan yang dilakukan PT ABC 

tahun 2015. 

3. Untuk mengetahui pelaporan PPh Badan yang dilakukan PT ABC 

tahun 2015. 

1.4  Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis  

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar diploma dan 

menambah wawasan serta pengetahuan tentang dunia perpajakan. 

2. Bagi Pembaca  

Mengenalkan bagaimana perhitungan pelaporan serta penyetoran PPh 

badan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN   

Didalam bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan 

dalam laporan ini. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Landasan teori adalah seluruh teori yang digunakan sebagai dasar 

dan pedoman dalam penelitian ini.  

BAB III GAMBARAN TEMPAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN DAN 

METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tantang sejarah serta gambaran umum tempat praktek 

kerja lapangan dan metode penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN  

Bab ini membahas dan berisi mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan masalah 

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis 

 

 

 

 

 

 


