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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara berkembang yang secara berkelanjutan 

melakukan pembangunan di semua bidang demi meningkatkan kemajuan dan 

kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam pembangunan tersebut pastinya akan 

dibutuhkan dana yang besar agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar. 

Dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut merupakan penghasilan 

negara yang diperoleh dari berbagai sumber, salah satunya yaitu dari sektor 

perpajakan. 

 Menurut Waluyo (2010), Pajak merupakan pungutan wajib yang 

dibayarkan oleh rakyat Indonesia kepada negara untuk kepentingan umum demi 

mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena sifatnya memaksa dan diatur oleh 

Undang-Undang, maka rakyat Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai 

wajib pajak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak 

yang telah membayarkan kewajiban perpajaknya tidak akan merasakan 

manfaatnya secara langsung karena pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk 

kepentingan secara umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 

 Menurut Mardiasmo (2016), Pajak di Indonesia dapat dibedakan 

berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Contoh 

yang merupakan pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), 
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Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan yang merupakan pajak daerah yaitu 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan lain lain. 

 Dari beberapa jenis pajak tersebut, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan 

pajak yang menyumbang penerimaan terbesar kedua setelah Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). Dikutip dari www.liputan6.com oleh Dwi Aditya Putra pada 4 

September 2018, per 31 Agustus 2018 penerimaan PPN impor tumbuh sebesar 

27,44% diikuti dengan penerimaan dari PPh Badan sebesar 23,43% dan PPh Pasal 

21 sebesar 16,36%. Hal tersebut dapat terjadi karena Pajak Penghasilan 

merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan maupun badan. 

Maka semakin banyak orang pribadi maupun badan yang statusnya merupakan 

wajib pajak Indonesia dan penghasilannya diatas PTKP maka semakin banyak 

pula penerimaan negara dari sektor Pajak Penghasilan. 

 Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak tidak selalu 

dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan tepat. Terkadang 

terdapat perbedaan perhitungan antara wajib pajak dengan fiskus. Bisa jadi 

kesalahan dilakukan oleh wajib pajak, namun juga tidak menutup kemungkinan 

dari pihak fiskus yang melakukan kesalahan. Salah satu permasalahan yang sering 

terjadi yaitu wajib pajak sudah membayar pajak sesuai dengan perhitungannya, 

namun ternyata pihak fiskus menganggap jumlah pajaknya masih kurang bayar. 

Hal tersebut seringkali disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara 

perhitungan wajib pajak dengan fiskus. 

http://www.liputan6.com/
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 Perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan fiskus seperti itu juga dapat 

terjadi dalam hal pembayaran pajak penghasilan. Apabila setelah melihat rincian 

perhitungan pajaknya wajib pajak merasa bahwa memang benar kurang bayar 

maka wajib pajak harus segera melunasi hutang pajaknya. Namun apabila wajib 

pajak merasa dalam perhitungan itu tidak benar, mungkin karena ada suatu 

kesalahan maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan 

Pajak (SKP). 

 Permasalahan dalam perbedaan perhitungan pajak juga dialami oleh salah 

satu klien KKP Anton dan Rekan yaitu Mrs. X. Mrs. X merupakan seseorang 

yang lahir di Indonesia namun ia telah bekerja dan bertempat tinggal di luar 

negeri, tepatnya di Malaysia, selama lebih dari 183 hari dan telah mengubah 

kewarganegaraannya menjadi WNA sejak tahun 2009, sehingga kewajiban 

perpajakannya juga berubah menjadi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Mrs. X 

menyatakan bahwa penghasilan bruto yang diperolehnya pada tahun 2012 sebesar 

Rp 0,- atau nihil. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2017 oleh 

pihak Pemeriksa Pajak, KPP Pratama Magelang, menyatakan bahwa penghasilan 

bruto Mrs. X berjumlah Rp 1.776.537.000 sehingga terdapat koreksi sebesar Rp 

1.776.537.000. KPP Pratama Magelang selaku pemeriksa menemukan adanya 

penghasilan yang bersumber dari pembelian tanah kavling. Menanggapi hasil 

temuan pemerika tersebut, Mrs. X mengajukan keberatan pada tahun 2017 atas 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pengajuan keberatan tersebut 

didasari oleh beberapa alasan dan bukti kuat yang dimiliki oleh Mrs. X salah 

satunya pihak Pemeriksa Pajak KPP Pratama Magelang tidak melakukan 
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pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menjadi sebuah 

permasalahan yang harus diselesaikan antara wajib pajak dengan fiskus mengenai 

perhitungan pajak yang sebenarnya terutang dan harus dibayar. 

 Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis melakukan 

penelitian dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul 

“Penyelesaian Kasus Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 

Studi Kasus Mrs. X”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apa saja hal yang menyebabkan perbedaan penghitungan Pajak Orang 

Pribadi antara  Mrs. X dengan fiskus? 

2. Bagaimana penyelesaian permasalahan tersebut berdasarkan peraturan 

perpajakan yang berlaku? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu : 

1. Untuk mengetahui hal apa saja yang menyebabkan perbedaan 

penghitungan Pajak Orang Pribadi, baik oleh Mrs. X maupun oleh pihak 

fiskus. 
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2. Untuk mencari tahu bagaimana penyelesaian dan prosedur penanganan 

masalah yang harus dilakukan antara Mrs. X dengan pihak fiskus 

berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Memberikan tambahan pengetahuan bagi penulis tentang permasalahan 

yang dapat timbul akibat perbedaan penghitungan pajak antara wajib pajak 

dan fiskus, apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaian 

permasalahannya. 

2. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi bagi pembaca mengenai penyebab diterbitkannya 

SKPKB oleh fiskus atau DJP dan bagaimana proses pengajuan keberatan 

atas SKPKB yang memberatkan wajib pajak, serta cara penyelesaian 

permasalahan yang terjadi. 

3. Bagi Wajib Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi para 

wajib pajak mengenai bagaimana prosedur yang harus ditempuh apabila 

mengalami permasalahan serupa, dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbanagan untuk wajib pajak agar menghindari hal-hal atau kesalahan 
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yang dapat menimbulkan perbedaan penghitungan pajak dengan pihak 

fiskus.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam Laporan Praktik 

Kerja Lapangan ini 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. 

 

 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran umum KKP Anton dan Rekan serta diuraikan 

juga mengenai metode penelitian dan jenis data yang digunakan penulis 

dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
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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. 

  


