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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pajak merupakan salah satu jenis penerimaan negara yang dominan 

sehingga pajak menjadi salah satu sektor penting bagi pembangunan dan seluruh 

aktivitas Negara. Oleh karena itu pemungutan dan pengoptimalan penerimaan 

pajak gencar dilakukan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah juga melakukan 

banyak terobosan baru untuk menambah jumlah wajib pajak yang nantinya 

diharapkan dapat memberi dampak bagi bertambahnya penerimaan pajak. 

Pemerintah melakukan pemungutan pajak dari berbagai segi demi memenuhi 

kepentingan dan kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 

1945 Pasal 23A yang secara tegas menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain 

yang bersifat memaksa digunakan bagi keperluan negara dengan diatur Undang-

Undang. 

 Jenis pajak bermacam-macam, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN).Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan 

atas setiap pertambahan nilai dari barang maupun jasa dari produsen ke 

konsumen. Berdasarkan penggolongannya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

termasuk dalam jenis pajak tidak langsung yang berarti beban pajak dapat 

dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Dalam hal ini, beban pajak PPN yang 

harus ditanggung penjual atau produsen dapat dibebankan kepada pembeli atau  
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konsumen. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Barang Kena Pajak 

(BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Setiap wajib pajak yang melakukan transaksi 

penyerahan BKP dan/atau JKP dengan peredaran bruto dalam satu tahun pajak 

melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib 

mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk 

memungut, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri PPN yang terutang 

pada setiap masa pajak. Penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan paling lambat 

akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajakan sering terjadi kendala, salah satunya adalah perbedaan 

penghitungan jumlah PPN terutang antara wajib pajak dengan fiskus (petugas 

pajak). Karena adanya perbedaan presepsi atau pendapat sehingga salah 

menghitung dan melapor yang menimbulkan terjadinya sengketa pajak. Sengketa 

juga dapat terjadi karena kesalahan pada saat proses pemungutan pajak oleh wajib 

pajak sehingga dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum. Sengketa pajak 

melibatkan pihak wajib pajak dengan petugas pajak atau fiskus yang timbul 

karena dikeluarkannya suatu keputusan yang bagi wajib pajak merupakan 

keberatan, maka wajib pajak dapat mengajukan banding kepada pengadilan pajak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai titik temu 

sengketa antara petugas pajak dan wajib pajak, maka diperlukan suatu lembaga 

yang dapat menangani penyelesaian sengketa pajak yaitu Pengadilan 

Pajak.Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2002 dan berkedudukan di Jakarta. Pengadilan Pajak berada di dalam lingkungan 
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Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelum tahun 2002, penyelesaian 

sengketa pajak dilakukan melalui Majelis Pertimbangan Pajak yang dibentuk pada 

tahun 1959 dan kemudian pada tahun 1997 berkembang menjadi Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Dengan adanya sarana tersebut, baik bagi 

fiskus maupun wajib pajak memiliki sarana yang sama untuk mencari keadilan 

jika masing-masing pihak merasa dirugikan kepentingannya. Karena di satu sisi 

petugas pajak merasa tidak bersalah karena menjalankan amanat Undang-Undang 

perpajakan namun di sisi lain wajib pajak juga merasa diperlakukan tidak adil. 

 Penelitian ini mengangkat kasus sengketa pajak yang dialami oleh Tuan X 

yang merupakan salah satu klien dari KKP Alex dan Rekan. Tuan X memiliki 

sebidang tanah dengan luas 4205 M² di Semarang. Pada tahun 2008 Tuan X 

memberikan wewenang kepada anaknya, Tuan Z untuk mengelola tanah tersebut 

mulai dari pembangunan rumah hingga melakukan penjualan atas rumah yang 

telah dibangun tersebut. Diketahui bahwa anak dari Tuan X yaitu Tuan Z 

merupakan seorang Direktur Utama di PT KRA yang bergerak dalam usaha 

cengkeh dan developer ruko. Dalam hal ini Tuan Z hanya bertugas untuk 

membangun dan menjualkan rumah milik Tuan X tersebut sehingga penghasilan 

atas penjualan rumah tetap merupakan hak Tuan X. Sedangkan Tuan Z hanya 

menerima penghasilan atas jasa pembangunan dan penjualan rumah. Namun 

berdasarkan Rekening Koran Bank milik PT KRA diketahui bahwa PT KRA 

menerima pembayaran uang muka dan angsuran atas penjualan rumah tersebut. 

Oleh karena itu fiskus (petugas pajak) menganggap uang hasil penjualan rumah 

tersebut sebagai penghasilan milik PT KRA yang belum dilaporkan. Sedangkan 
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PT KRA mengakui penghasilan atas penjualan rumah tersebut di dalam laporan 

keuangan sebagai hutang kepada Tuan X. Dalam kasus ini, rekening milik PT 

KRA hanya digunakan sebagai lalu lintas sementara untuk Tuan Z mempermudah 

transaksi antara pembeli dengan Tuan X. Namun fiskus (petugas pajak) tetap 

menganggap penghasilan tersebut merupakan milik PT KRA dan dapat dikenakan 

pajak. Oleh karena itu untuk mempertahankan argumennya maka Tuan Z 

menggunakan Pengadilan Pajak sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa 

pajak. 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penulisan tentang penyelesaian sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak 

dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul "Penyelesaian Sengketa 

Pajak Terhadap PPN yang Seharusnya Tidak Terutang di Pengadilan Pajak". 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang terdapat 

dalam penelitian ini yaitu : 

1. Apa saja yang menyebabkan sengketa pajak PPN antara PT KRA dengan 

petugas pajak? 

2. Apakah dampak yang ditimbulkan atas sengketa pajak PPN tersebut bagi 

PT KRA? 

3. Apakah hasil penyelesaian sengketa pajak PPN antara PT KRA dengan 

petugas pajak di Pengadilan Pajak sudah sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku? 
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4. Bagaimana perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan PT KRA dalam 

melaksanakan kerjasama yang benar menurut peraturan perpajakan 

sehingga tidak menimbulkan sengketa PPN di kemudian hari? 

 

1.3. Tujuan Penulisan  

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diambil 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh PT KRA sehingga 

menimbulkan sengketa pajak PPN dengan petugas pajak. 

2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang dapat ditimbulkan atas sengketa 

pajak PPN tersebut bagi PT KRA. 

3. Untuk mengevaluasi apakah hasil penyelesaian sengketa pajak PPN antara 

PT KRA dengan petugas pajak di Pengadilan Pajak sudah sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

4. Untuk mencari tahu bagaimana perencanaan pajak yang seharusnya 

dilakukan PT KRA dalam melaksanakan kerjasama yang benar menurut 

peraturan perpajakan sehingga tidak menimbulkan sengketa PPN di 

kemudian hari. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 
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  Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis 

mengenai pelaksanaan perpajakan menurut peraturan perpajakan maupun 

kondisi sebenarnya di lapangan. Selain itu penelitian ini juga mengasah 

kemampuan penulis dalam melakukan analisa suatu permasalahan dan 

mencari solusi khususnya yang berkaitan dengan sengketa di Pengadilan 

Pajak. 

2. Bagi Pembaca 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan tentang 

penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan dapat dijadikan sebagai 

bahan pembelajaran bagi  wajib pajak untuk lebih teliti dalam menghitung 

pajak yang baik dan benar. 

3. Bagi Perusahaan 

  Penelitian ini dapat menjadi masukan atau saran bagi PT KRA 

dalam melakukan pelaporan pajak yang baik dan benar, serta menjadi 

bahan pertimbangan dalam menerapkan cara penyelesaian sengketa antara 

fiskus dan wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan 

Pemerintah. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika bertujuan untuk memberikan ilustrasi mengenai pembahasan yang 

lebih jelas dalam penelitian ini. Sistematika Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 

dibagi menjadi 5 bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penulisan serta sistematika penulisan dalam menyusun laporan PKL ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini mengkaji mengenai seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian, 

sehingga teori-teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam 

pembahasan masalah yang akan dijelaskan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan sejarah tempat PKL, gambaran umum Kantor 

Konsultan Pajak Alex dan rekan beserta metode penelitian. 

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




