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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara Indonesia yang 

terbesar sehingga dapat terus digali potensinya untuk meningkatkan pendapatan 

negara. Seperti dikutip dari www.kemenkeu.go.id/APBN2017  dapat diketahui bahwa 

berdasarkan APBN 2017 penerimaan dari sektor perpajakan sendiri yaitu sebesar Rp 

1.125,1 triliun. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak, negara 

tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pajak yang dipungut dari rakyat 

tersebut dialokasikan pemerintah untuk memenuhi berbagai kepentingan negara 

seperti pembangunan infrastuktur, pemerataan pendidikan, bantuan sosial dan lain-

lain. Pada dasarnya pajak merupakan peralihan sebagian kekayaan masyarakat ke kas 

negara secara sah dan diatur dalam Undang-Undang. Peralihan tersebut sering kali 

dipandang oleh masyarakat sebagai beban, namun sebenarnya pemerintah melakukan 

pemungutan pajak untuk digunakan dalam membantu menyejahterakan masyarakat. 

 Pajak itu sendiri dipisahkan kembali menjadi beberapa jenis. Berdasarkan 

golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. 

Pajak langsung berarti beban pajak harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang 

bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak 

langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sementara yang dimaksud dengan pajak 
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tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau ditanggung oleh pihak lain. 

Contoh pajak tidak langsung yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak 

Pcrtambahan Nilai (PPN) adalah salah satu pos pendapatan negara yang cukup 

potensial. Hal tersebut dapat dilihat dalam APBN 2017 dimana PPN menyumbang Rp 

401,5 triliun atau sekitar 84,4% dari total penerimaan perpajakan negara Indonesia 

(diakses dari www.kemenkeu.go.id/APBN2017 pada tanggal 28 November 2018).. 

 Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan 

terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP). Barang Kena 

Pajak (BKP) ialah semua barang berwujud dan tidak berwujud yang dapat berupa 

barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dikenakan pajak berdasarkan 

Undang-Undang PPN. Namun berdasarkan UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 terdapat 

beberapa jenis barang yang dikecualikan dari pengenaan pajak seperti barang 

kebutuhan pokok yang diperlukan rakyat banyak, barang hasil pertambangan yang 

diambil langsung dari sumbernya, uang, dan emas batangan. Sementara itu yang 

dimaksud Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu 

perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 

kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Dalam Undang-Undang PPN Nomor 42 

Tahun 2009 juga disebutkan beberapa jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan 

PPN misalnya jasa jasa pelayanan medis, jasa pelayanan di bidang sosial, dan jasa di 

bidang keagamaan.  

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas penyerahan (penjualan) 

BKP dan/ atau JKP disebut dengan Pajak Keluaran (PK). Sementara PPN yang 
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dipungut atas kegiatan perolehan (pembelian) BKP dan/ atau JKP disebut dengan 

Pajak Masukan (PM). Tarif PPN untuk menghitung Pajak Keluaran meupun Pajak 

Masukan yaitu sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal ini yang 

dapat menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk menghitung PPN antara lain 

harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain. Kemudian untuk 

melakukan penghitungan PPN terutang atau untuk mengetahui jumlah PPN kurang 

(lebih) bayar maka dilakukan dengan mekanisme PK – PM. Mekanisme perhitungan 

ini dilakukan dengan cara jumlah Pajak Keluaran dalam satu masa pajak dikurangi 

dengan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam masa pajak tersebut.  

 Terdapat beberapa jenis Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan 

Pajak Keluaran dalam melakukan penghitungan PPN terutang. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai disebutkan bahwa 

pengkreditan Pajak Masukan tidak berlaku untuk beberapa hal diantaranya jika Pajak 

Masukan tersebut berasal dari perolehan BKP dan/ atau JKP sebelum pengusaha 

dikukuhkan sebagai PKP, atas perolehan BKP dan/ atau JKP yang tidak mempunyai 

hubungan langsung dengan usaha, dan lain-lain. Undang-Undang ini juga mengatur 

jika terdapat Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, namun belum dilakukan 

pengkreditan dengan Pajak Keluaran pada masa yang sama karena beberapa hal, 

maka dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama tiga bulan setelah 

berakhirnya masa pajak tersebut dan selama belum dilakukan pemeriksaan. Namun 

apabila telah melebihi jangka waktu tiga bulan maka Pajak Masukan tersebut sudah 

tidak dapat dikreditkan lagi. 
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 Ketentuan ini ternyata belum diketahui oleh semua wajib pajak dengan benar. 

Akibat kurangnya informasi tersebut maka sering terjadi kesalahan dalam 

penghitungan PPN terutang yang dapat menyebabkan kerugian bagi wajib pajak 

sendiri. Hal ini juga dialami oleh salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak 

Adiyanto yaitu PT ABC. PT ABC adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

jual beli peralatan rumah tangga. PT ABC wajib memungut PPN (Pajak Keluaran) 

atas penjualan barang-barang rumah tangga yang dilakukannya. Sebaliknya jika 

melakukan pembelian barang dari distributor maka PT ABC juga dipungut atau 

dikenakan PPN (Pajak Masukan). Oleh karena itu PT ABC memiliki kewajiban untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan PPN setiap masa pajak.  

 Pada bulan September 2017 PT ABC melakukan kesalahan dalam melakukan 

pengkreditkan Pajak Masukan. PT ABC melakukan pembelian BKP pada bulan Mei 

2017 dan Faktur Pajak Masukan atas pembelian tersebut baru diterima oleh PT ABC 

pada tanggal 3 Agustus 2017. PT ABC tidak langsung melakukan pengkreditan Pajak 

Masukan tersebut dengan Pajak Keluaran bulan Agustus 2017, namun PT ABC justru 

mengkreditkan Pajak Masukan tersebut dengan Pajak Keluaran bulan September 

2017. Padahal jika melihat peraturan perpajakan yang berlaku maka Pajak Masukan 

bulan Mei tersebut sudah tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran bulan 

September karena sudah melebihi batas waktu tiga bulan. Jadi keterlambatan 

pengkreditan Faktur Pajak Masukan ini terjadi dalam tahun pajak 2017, yaitu Pajak 

Masukan atas pembelian BKP bulan Mei 2017 yang seharusnya dikreditkan dengan 

Pajak Keluaran bulan Agustus 2017 justru diperhitungkan pada bulan September 
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2017, sehingga sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku sudah tidak dapat 

dikreditkan karena melebihi batas waktu 3 bulan. 

 Kesalahan atau keterlambatan dalam melakukan pengkreditan Pajak Masukan 

tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman karyawan PT ABC mengenai peraturan 

dan mekanisme yang benar dalam menghitung PPN. Karyawan yang bertugas 

menangani perhitungan PPN PT ABC pada tahun 2017 merupakan karyawan baru 

yang mulai bekerja pada awal tahun 2017 sehingga belum memiliki banyak 

pengalaman dalam menangani pekerjaan yang berhubungan dengan perpajakan 

khususnya PPN. 

 Kesalahan pengkreditan Pajak Masukan berdampak pada penghitungan PPN 

terutang dalam suatu masa pajak. Dalam permasalahan ini, akibat dari keterlambatan 

pengkreditan Pajak Masukan menyebabkan penghitungan PPN terutang pada masa 

pajak Agustus dan September menjadi salah. PPN terutang untuk masa pajak Agustus 

2017 adalah kurang bayar, namun seharusnya apabila dilakukan pengkreditan Pajak 

Masukan dengan benar seharusnya PPN terutang masa Agustus 2017 adalah lebih 

bayar. Sehingga jumlah pajak yang dibayar seharusnya lebih sedikit justru menjadi 

lebih besar karena terjadi kesalahan. Oleh karena itu dalam hal ini PT ABC 

mengalami kerugian yang disebabkan keterlambatan pengkreditan Pajak Masukan. 

Dalam hal ini sebagai solusi penyelesaian masalah maka dapat dilakukan pembetulan 

SPT Masa PPN.  

 Oleh karena itu penulis ingin melakukan pembahasan mengenai permasalahan 

yang dialami PT ABC tersebut dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul 
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“Evaluasi Penghitungan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nilai PT ABC”. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan 

yang akan dibahas sebagai berikut : 

1. Bagaimana penghitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan PT ABC selama 

tahun 2017? 

2. Apa saja konsekuensi yang harus ditanggung dan dampak yang ditimbulkan 

terhadap laporan keuangan PT ABC sebagai akibat dari kesalahan dalam 

menghitung PPN? 

3. Bagaimana penyelesaian yang benar sesuai dengan peraturan perpajakan atas 

permasalahan yang dialami PT ABC tersebut? 

 

1.3.Tujuan Penulisan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan Laporan Praktik 

Kerja Lapangan ini dilakukan yaitu : 

1. Untuk melakukan evaluasi terhadap PT ABC dalam menghitung dan 

melaporkan PPN terutang pada tahun 2017. 
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2. Untuk mengetahui dampak yang harus ditanggung oleh PT ABC yang 

disebabkan kesalahan yang dilakukan oleh karyawannya dalam menghitung 

PPN pada masa pajak September 2017. 

3. Untuk mencari tahu solusi atau penyelesaian atas permasalahan yang dialami 

oleh PT ABC sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. 

 

1.4.Manfaat Penulisan 

 Penulisan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan penulis dalam melakukan pembahasan mengenai 

penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang benar sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku, terutama dalam hal pengkreditan Pajak 

Masukan. 

2. Bagi PT ABC 

Sebagai bahan evaluasi dan tambahan informasi bagi PT ABC atas 

pelaksanaan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang telah 

dilakukan selama ini sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang 

akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. 
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3. Bagi Pembaca 

Menjadi tambahan informasi bagi para pembaca mengenai penghitungan, 

penyetoran dan pelaporan PPN yang benar sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku, terutama dalam hal pengkreditan Pajak Masukan. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika yang digunakan dalam menyusun Laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

 Penulis membahas teori-teori yang berhubungan dengan topik permasalahan 

yang akan dibahas dalam laporan ini. Teori tersebut penulis gunakan sebagai dasar 

dalam mencari solusi atau pemecahan masalah. 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  

 Pada bab ini penulis menguraikan mengenai profil, struktur organisasi dan 

deskripsi tugas dari KKP Adiyanto yang menjadi tempat penulis melaksanakan PKL. 

Selain itu penulis juga menguraikan mengenai metode penelitian dan jenis data yang 

penulis gunakan dalam menyusun laporan ini.  
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BAB IV PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini penulis melakukan pembahasan 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




