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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

2.3 1.1 Latar Belakang  

Pajak menjadi kewajiban bagi warga Negara Indonesia yang seturut 

Peraturan Perundang diwajibkan untuk melakukan kegiatan penghitungan, 

penyetoran dan pelaporan. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai 

pembelanjaan negara demi tercapainya kemakmuran rakyat. Banyak manfaat dari 

pajak yang sudah dirasakan dalam kehidupan sehari–hari misalnya yaitu 

tersedianya sarana atau fasilitas umum dan infrastruktur (jalanan, jembatan, 

sekolah, rumah sakit, dan transportasi), kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan 

masyarakat terjamin, serta kelestarian lingkungan hidup dan budaya. 

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara Indonesia oleh 

karena itu pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan negara 

Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari struktur penerimaan negara dalam APBN 

selama tahun 2015-2017 yang ditampilkan pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 1.1 Kontribusi Pendapatan Negara Tahun 2015 - 2017 

 

Sumber: www.depkeu.go.id (2017) 

 

Dalam APBNP 2017 disebutkan bahwa total pendapatan negara pada tahun 

2017 mencapai 1.736,1 triliun rupiah. Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat 

diketahui bahwa penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi penyumbang 

terbesar dengan kontribusi pada tahun 2017 sebesar 84,8% atau sekitar 1.472,7 

triliun rupiah dari total pendapatan negara. Sedangkan penerimaan negara bukan 

pajak (PNBP) tahun 2017 hanya berkontribusi sekitar 15% atau sebesar 260 

triliun rupiah dari total penerimaan negara. Apabila dibandingkan dengan tahun 

2016, total pendapatan negara Indonesia mencapai 1.822,5 triliun rupiah yang 

terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 1.318,7 triliun rupiah atau 82,6% dan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) sebesar 186,5 triliun rupiah atau 16,8% 

dari total penerimaan negara (www.anggaran.depkeu.go.id). Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa penerimaan dari sektor pajak setidaknya selama tiga tahun 

terakhir selalu mengalami peningkatan.  
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Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban untuk membayar dan melapor 

pajaknya. Yang wajib membayar dan melapor pajak ialah wajib pajak Orang 

Pribadi ataupun Badan baik secara subjektif maupun objektif yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Pembayaran pajak saat ini dilakukan secara elektronik 

dengan terlebih dahulu mendapatkan kode biling. Kode biling adalah kode unik 

yang diperoleh dari e-Biling yang digunakan sebagai kode pembayaran pajak. 

Setelah kode biling didapat kemudian baru pembayaran pajak bisa dilakukan 

melalui Kantor Pos atau Bank persepsi. Sedangkan untuk pelaporan pajak bisa 

dilakukan secara manual dan melalui media elektronik seperti e-Filing maupun e-

SPT. Pelaporan pajak secara e-Filing atau online dilakukan hanya dengan 

mengakses website DJP online sehingga dapat memberikan banyak keuntungan 

bagi Wajib Pajak yaitu pembayaran pajak bisa dilakukan dimana saja dan kapan 

saja, hemat waktu tidak perlu datang ke KPP. 

Dalam melakukan pelaporan pajak, Wajib Pajak harus menggunakan 

Formulir SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut digunakan sebagai sarana 

untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan melaporkan 

pajak yang sebenarnya. Formulir SPT terdapat berbagai jenis, salah satunya SPT 

Tahunan Wajib Pajak Badan atau yang dikenal dengan nama formulir 1771. 

Formulir SPT ini merupakan formulir yang digunakan wajib pajak Badan untuk 

melaporkan penghitungan dan pembayaran PPh, serta jumlah harta dan kewajiban 

wajib pajak. Jika SPT Tahunan Badan terdapat kurang bayar maka pajak terutang 

harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.  
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Untuk mendorong dan mempermudah pemenuhan kewajiban pajak bagi 

wajib pajak dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 Miliyar, pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum 

penerapan tarif PPh 1% dari jumlah omset. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku 

bagi Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan dengan penghasilan bruto 

tidak melebihi Rp 4,8 miliyar dalam satu tahun pajak, salah satunya yaitu PT. JS. 

PT. JS merupakan badan usaha yang bergerak pada bidang perdagangan ekspor 

peralatan dan perlengkapan furniture kayu. PT. JS juga merupakan salah satu 

klien dari Kantor Konsultan Pajak “JM. Harianto“. Melalui SPT Tahun 2016, PT 

JS menyatakan bahwa omset penjualan tahun 2016 senilai Rp 2.016.697.809, 

sehingga PT. JS masih dalam kategori wajib pajak UMKM dengan omzet kurang 

dari Rp 4,8 M. Pada bulan November Tahun 2018 PT. JS menerima Surat 

Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat untuk PT. JS 

melakukan klarifikasi atau penjelasan dengan menunjukkan bukti pendukung 

terkait informasi yang dinyatakan dalam SPT Tahun 2016. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka penulis akan mengkaji di dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan 

dengan judul “Pembetulan SPT Sehubungan Dengan Kewajiban PPh Badan 

Menurut PP 46 / 2013”.  

2.4 1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan 

permasalahan penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan PPh milik PT. JS tahun 2016? 

2. Kesalahan apa saja yang ditemukan dalam SPT Tahunan tersebut? 
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3. Konsekuensi apa yang timbul akibat kesalahan dalam pelaporan SPT PT. 

JS 

2.5 1.3 Tujuan Penulisan  

1. Mengetahui bagaimana SPT Tahun 2016 untuk PT. JS dilaporkan 

2. Mengetahui kesalahan yang ditemukan dalam SPT Tahunan tersebut 

3. Mengetahui konsekuensi yang timbul akibat kesalahan pelaporan SPT  

2.6 1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis  

Menambah wawasan penulis dalam menguasai bidang perpajakan terkait 

pelaporan PPh final berdasarkan PP 46/2013 dan meningkatkan 

kemampuan penulis dalam pengolahan data ilmiah. 

2. Bagi Pembaca  

Menambah pengetahuan pembaca tentang pelaporan SPT Tahunan Badan 

(1771) bagi wajib pajak badan dengan omzet kurang dari Rp 4,8 M per 

tahun. 

3. Bagi PT. JS 

Sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas kerja PT. JS dalam bidang 

perpajakan, supaya tidak terjadi kesalahan penghitungan pajak dan 

pelaporan SPT Tahunan Badan. 

2.7 1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis akan menyajikan  

sistematika pelaporannya sebagai berikut  
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BAB I  : Pendahuluan  

Bab ini akan menjelaskan gambaran secara umum penyusunan laporan , 

meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan 

dan sistematika penulisan .  

BAB II  : Landasan Teori 

Bab ini menyampaikan teori - teori perpajakan yang berkaitan dengan 

topik pembahasan.  

BAB III  :Gambaran Umum dan Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran secara singkat mengenai lokasi 

Kantor Konsultan Pajak JM. HARIANTO yang menjadi tempat penelitian penulis 

dan metode penelitian yang meliputi jenis data, metode pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV  : Pembahasan  

Bab ini menyampaikan penjelasan mengenai masalah yang sudah 

ditemukan  

BAB V  : Penutup 

Bab ini menyampaikan simpulan dan saran atas hasil penelitian. 

 

 

 

 


