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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling penting, karena 

tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan 

infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bbm, pembayaran para 

pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai oleh pajak. 

Makin pajak yang dipungut maka semakin pajak fasilitas dan infrastuktur yang 

dibangun sehingga kehidupan negara lebih sejahtera. Hal tersebut tentunya harus 

di dukung oleh peran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

(www.pajak.go.id). 

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang 

menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dan Wirawan, 2003). 

Subjek pajak meliputi orang pribadi, badan, bentuk usaha tetap, dan warisan 

yang belum terbagi. Pengertian badan mengacu pada UU KUP bahwa badan 

adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 

http://www.pajak.go.id/
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melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi PT, Perseroan 

komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD, Firma, Kongsi, Koperasi, 

Dana pensiun yang melakukan dan menjalankan usaha untuk memperoleh 

penghasilan (Waluyo dan Wirawan, 2003). 

Sebuah badan usaha dapat didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), 

Persekutuan Komanditer (CV), firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dan 

lain-lain. Salah satu bentuk badan usaha yang ada di Indonesia yaitu koperasi. 

Koperasi sudah mulai dibentuk di indonesia pada zaman pemerintah Hindia 

Belanda dengan  peraturan perundangan tentang perkoperasian yang pertama 

diterbitkan yaitu Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43, Tahun 1915. 

Kemudian setelah Indonesia merdeka, pergerakan koperasi di Indonesia 

mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 

1947, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Koperasi 

Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan jenis usahanya, 

koperasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu koperasi produksi, 

koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, dan lain-lain. 

Saat ini koperasi menjadi salah satu bentuk badan usaha yang sangat dekat 

dengan kehidupan masyarakat, terutama koperasi simpan pinjam. Koperasi 



3 
 

simpan pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan 

menyalurkan dana kepada para anggotanya dengan bunga yang rendah. Koperasi 

simpan pinjam disebut juga dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam 

membantu memberikan pinjaman atau bantuan dana kepada masyarakat yang 

menjadi anggota koperasi. Dengan demikian koperasi simpan pinjam juga turut 

berperan dalam membantu perekonomian masyarakat. Peran koperasi inilah yang 

mendorong ketertarikan penulis untuk melakukan pembahasan mengenai 

kewajiban perpajakan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam.  

Kantor konsutan pajak Heri Sutrisno merupakan kantor konsultan pajak yang 

melayani banyak klien yang melakukan kewajiban perpajakan baik orang pribadi 

maupun badan, salah satu jenis usaha badan yang ditangani oleh KKP Heri 

Sutrisno adalah Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera. Dalam melakukan 

kewajibannya koperasi tersebut selalu tepat waktu dan tertib, Koperasi ini 

omsetnya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000. Berdasarkan uraian 

tersebut penulis akan membahas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang 

berjudul “Kewajiban Perpajakan Koperasi dengan Omset Kurang dari Rp 4.8 

Miliar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas dalam laporan praktik kerja lapangan ini adalah :  

1. Bagaimana perhitungan kewajiban PPh Final pada Koperasi Sejahtera? 

2. Bagaimana penyetoran kewajiban PPh Final pada Koperasi Sejahtera? 

3. Bagaimana pelaporan kewajiban PPh Final pada Koperasi Sejahtera? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui perhitungan kewajiban PPh Final pada Koperasi 

Sejahtera. 

2. Untuk mengetahui penyetoran kewajiban PPh Final pada Koperasi 

Sejahtera. 

3. Untuk mengetahui pelaporan kewajiban PPh Final pada Koperasi 

Sejahtera. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap laporan PKL ini bermanfaat bagi beberapa pihak diantaranya : 

1. Bagi pembaca  

Bermanfaat sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan 

khususnya dalam bidang kewajiban pajak koperasi 

2. Bagi penulis 

Bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan yang telah didapat 

selama kuliah khususnya dalam bidang perpajakan 
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3. Bagi Wajib Pajak 

Bermanfaat untuk memberikan informasi mengenai perhitungan, penyetoran, 

dan pelaporan pajak koperasi dengan omset kurang dari Rp 4.800.000.000 per 

tahun. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai laporan 

praktik kerja lapangan. Laporan ini dibagi menjadi 5 bab yaitu : 

 BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat 

penulisan serta sistematika penulisan dalam laporan ini. 

BAB II Landasan Teori 

Berisi mengenai seluruh teori yang dipakai dalam menyusun laporan praktik kerja 

lapangan ini. 

BAB III Gambaran Umum Tempat Praktik Kerja Lapangan dan Metode 

Penelitian 

Bab ini menguraikan mengenai gambaran sejarah tempat praktik kerja lapangan 

dan metode penelitian. 

BAB IV Pembahasan  

Bab ini berisi mengenai pembahasan masalah berdasarkan teori yang telah 

diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan mencari penyelesaian atau solusi 

atas permasalahan yang dibahas. 
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BAB V Penutup 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang diambil dari pembahasan 

sebelumnya dan saran yang diberikan kepada beberapa pihak. 
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