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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah dibawah Kementrian 

Keuangan Republik Indonesia yang menangani berbagai hal berkaitan dengan administrasi 

perpajakan di Indonesia. Seperti diketahui bersama bahwa pajak merupakan salah satu 

sumber pendapatan negara Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk 

mendorong penerimaan pajak, Seperti dikutip dari Hikam (2019), diketahui bahwa Ditjen 

Pajak pada bulan April 2019 ini bekerjasama dengan BUMN dan asosiasi pengusaha untuk 

menyelenggarakan pembinaan perpajakan kepada para pelaku UMKM. Hal tersebut 

dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendorong kesadaran pajak dan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak.  

Selain itu salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak 

adalah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saat ini segala kegiatan dan keperluan 

dapat dijangkau dengan mudah menggunakan teknologi, masyarakat sangat mengandalkan 

teknologi yang semakin hari semakin maju. Hal ini juga dimanfaatkan oleh Ditjen Pajak, 

segala sesuatu yang berhubungan mengenai perpajakan kini dapat diaskes dengan mudah 

melalui internet sehingga diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. 

Kegiatan pelaporan pajak melalui pengisian SPT, selain dilakukan secara manual kini 

dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan e-filing. Pembayaran pajak pun 

kini juga dapat dilakukan secara online melalui e-billing. Penggunaan teknologi dalam bidang 

perpajakan tersebut diharapkan dapat semakin membantu dan mempermudah wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi 
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setiap wajib pajak yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

Hal ini sesuai dengan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu self assesment 

system. Oleh karena itu setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, harus dapat 

melaksanakan penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri. 

Namun dalam pelaksanaanya, masih terdapat wajib pajak yang melakukan kesalahan 

dalam membayar dan melaporkan pajak terutang. Kesalahan tersebut dapat disebabkan 

karena berbagai faktor seperti kurang teliti, kesalahan input data, kurangnya pemahaman 

wajib pajak, dan lain-lain. Kesalahan dalam membayar maupun melaporkan pajak tersebut 

apabila tidak segera dilakukan perbaikan maka dapat menyebabkan wajib pajak yang 

bersangkutan dikenakan sanksi administrasi perpajakan. Oleh karena itu diperlukan 

kesadaran dari wajib pajak untuk selalu melakukan pengecekan sebelum membayar dan 

melaporkan pajak. 

Kesalahan dalam membayar dan melaporkan pajak ini juga dialami oleh PT AAT. PT 

AAT merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. PT AAT juga 

merupakan salah satu klien dari KKP JM Harianto. Sebagai wajib pajak badan, setiap tahun 

PT AAT memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 

25 dan PPh Pasal 29). Pada tahun 2018, PT AAT melakukan kesalahan dalam membayar PPh 

Pasal 29 untuk tahun pajak 2017 sehingga terjadi kurang bayar dan juga menyebabkan 

kesalahan dalam melaporkan SPT-nya. Oleh karena itu apabila tidak segera dilakukan 

perbaikan, maka akan menyebabkan PT AAT dapat dikenakan sanksi perpajakan. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan pembahasan dalam 

Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Pembetulan SPT PPh Badan (Studi Kasus 

PT AAT)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
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Menurut latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana PT AAT melakukan kewajiban PPh badan tahun 2017? 

2. Kesalahan apa saja yang terjadi pada SPT PPh badan tahun 2017 milik PT AAT? 

3. Bagaimana PT AAT melakukan pembetulan SPT dan apakah konsekuensinya? 

 

1.3. Tujuan Penulisan  

 Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui Tugas Akhir adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban PPh badan PT AAT tahun 2017.  

2. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terjadi pada SPT PPh badan tahun 

2017 milik PT AAT tersebut. 

3. Untuk mengetahui pembetulan SPT yang dilakukan PT AAT berserta konsekuensi 

yang harus dilakukan.  

 

1.4. Manfaat Penulisan  

 Adapun manfaat yang diharapkan penulis adalah :  

1. Bagi Penulis  

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari 

selama kuliah dan menambah kemampuan penulis untuk menemukan solusi terkait 

permasalahan pajak yang kurang bayar.  

2. Bagi PT AAT 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi informasi maupun masukan 

untuk PT AAT dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban 

perpajakannya dengan benar sesuai aturan perpajakan yang berlaku sehingga tidak 

terjadi kesalahan lagi di kemudian hari.  
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3. Bagi Pembaca  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca agar nantinya 

lebih teliti dalam melaporkan pajak atau melakukan pembayaran pajak.  

 

1.5. Sistematika Penulisan  

 Dalam penulisan Tugas Akhir, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

BAB 1: PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas teori mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dimana teori 

ini akan dipakai sebagai dasar pedoman dalam pembahasan permasalahan yang akan 

dijabarkan.  

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN  

Penulis akan menyajikan gambaran umum tentang KKP JM Harianto Semarang yang 

merupakan tempat penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan metode 

penelitian yang digunakan.  

BAB IV: PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan membahas analisis setiap permasalahan penelitian yang telah 

dirumuskan. 

BAB V: PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.  

 

 


