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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan konstribusi wajib pada negara yang terutang oleh Orang 

Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Subyek Pajak terdiri dari tiga 

yaitu Orang Pribadi, Badan, dan Warisan. Sedangkan objek pajak adalah setiap 

pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, contohnya objek pajak penghasilan 

adalah gaji, deviden, bunga, dan lain-lain. Pajak selalu melekat pada Orang 

Pribadi maupun Badan, tidak akan terlepas sampai kapanpun, yang selalu 

melakukan pemotongan dan penyetoran. Sebuah Perusahaan akan selalu 

melakukan kegiatan tersebut, selalu mentaati peraturan yang berlaku. 

Sebagaimana melancarkan kegiatan usaha maupun pembangunan yang akan 

diselenggarakan. 

Ada tiga sistem perpajakan yaitu sistem self assessment, sistem official 

assessment, dan with holding tax. Di Indonesia sistem perpajakan yang berlaku 

adalah self assessment sistem yaitu kewajiban wajib pajak sendiri yang 

menghitung, menyetor serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem ini 

memiliki kekurangan karena wajib pajak dapat memanipulasi pajak yang 

seharusnya dibayar menjadi lebih kecil serta wajib pajak harus mengetahui 

kewajiban perpajakan yang berlaku di Indonesia, jika tidak mengetahui wajib 

pajak akan mengalami kesalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.  



 
 

2 
 

PT ABC bergerak dalam bidang Jasa Konstruksi sebagai pelaksana 

bersertifikasi kecil yang usahanya adalah membangun bangunan yang digunakan 

oleh pihak lain. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

163/PMK.03/2012 tentang batasan dan tatacara pengenaan Pajak Pertambahan 

Nilai atas kegiatan membangun sendiri Pasal 2 ayat 3 tercantum bahwa Kegiatan 

Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak 

dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya 

digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Disini PT ABC digolongkan 

menjadi wajib pajak Badan, karena berbentuk badan hukum berupa PT (Perseroan 

Terbatas). Kewajiban Perpajakan PT ABC tidak berjalan sesuai dengan aturan 

yang sudah diatur dalam peraturan perpajakan, mengakibatkan kesalahan dalam 

pemungutan dan pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN.  

PT ABC merupakan salah satu klien dari KKP Adyuta Puri Prana yang pada 

saat penulis magang mengalami masalah dalam bidang pembayaran kewajiban 

perpajakan. Dalam hal ini PT ABC sebagai usaha Jasa Konstruksi yang 

membangun bangunan untuk digunakan oleh pihak lain yaitu apabila bangunan 

tersebut sudah selesai dibangun akan dijual kepada pihak lain. Atas kegiatan 

tersebut seharusnya PT ABC tidak membayar PPN Kegiatan Membangun Sendiri, 

tetapi pada kenyataannya PT ABC tetap membayar PPN Kegiatan Membangun 

Sendiri. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan membahas dalam Laporan 

Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Evaluasi Penerapan PPN KMS Usaha 

Jasa Konstruksi PT ABC”. Penulis memilih Judul tersebut dikarenakan rasa 

ingin mengetahui mengapa terjadi  kesalahan dalam melakukan kewajiban 
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perpajakan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. 

Serta ingin mengulas secara dalam dan bagaimana mengatasi masalah yang telah 

terjadi sesuai aturan yang sudah ditetapkan dengan cara mengevaluasi penerapan 

PPN KMS pada usaha Jasa Konstruksi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan usaha Jasa Konstruksi “PT 

ABC” selama ini ? 

2. Bagaimana seharusnya kewajiban perpajakan usaha Jasa Konstruksi PT 

ABC yang benar dan apa dasarnya ? 

3. Apa Konsekuensi dari kesalahannya penerapan PPN KMS terhadap Jasa 

Konstruksi “PT ABC” ? 

4. Mengapa terjadi kesalahan kewajiban perpajakan usaha Jasa Konstruksi 

PT ABC ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan  

Tujuan Penulisan yang akan dibahas adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan usaha Jasa 

Konstruksi “PT ABC”  selama ini. 

2. Untuk menjabarkan yang seharusnya kewajiban perpajakan usaha Jasa 

Konstruksi PT ABC yang benar dan apa dasarnya. 
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3. Untuk mengetahui konsekuensi dari kesalahannya penerapan PPN KMS 

terhadap Jasa Konstruksi “PT ABC”. 

4. Untuk menjelaskan mengapa terjadi kesalahan kewajiban perpajakan 

usaha Jasa Konstruksi PT ABC. 

 

1.4 Manfaat Penulisan  

Penulis berharap Laporan ini dapat bermanfaat diantaranya : 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Bermanfaat bagi DJP sendiri untuk lebih memperluas wawasan mengenai 

kasus yang dihadapi wajib pajak yang bergerak pada bidang Jasa 

Konstruksi sehingga DJP dapat memberikan arahan dan  tidak salah dalam 

membimbing wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.  

2. Bagi Wajib Pajak 

Bermanfaat bagi wajib pajak khususnya yang bergerak dalam bidang Jasa 

Konstruksi agar wajib pajak tersebut lebih mengerti mengenai kewjiban 

perpajakannya dan agar dapat diterapkan pada kasus yang terjadi 

dilapangan.   

3. Bagi Masyarakat/Akademisi 

Bermanfaat bagi masyarakat yang untuk mengenal tentang kewajiban 

perpajakan Jasa Konstruksi supaya masyarakat awam yang biasanya anti 

pajak dan bahkan takut akan pajak dapat mengerti tentang peraturan dan 

ketentuan tentang kewajiban perpajakan Jasa Konstruksi.  

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak dan Kantor Akuntansi Pajak 
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Bermanfaat bagi KKP dan KAP sendiri untuk lebih baik lagi dalam 

membimbing wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

client nya. Contohnya dengan  membuat sosialaisai atau penjelasan pada 

client tentang peraturan perpajakan jasa kosntruksi yang baik dan benar. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan digunakan untuk menggambarkan Laporan Praktik 

Kerja Lapangan dimana laporan ini dibagi menjadi lima bab yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, 

Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian sehingga teori 

tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam penjabaran masalah. 

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA 

LAPANGAN DAN METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi sejarah serta gamabaran umum Kantor Konsultan Pajak Adyuta 

Puri Prana dan metode penelitian dalam laporan ini.  

BAB IV : PEMBAHASAN  

Bab ini berisi mengenai pembahasan masalah  

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

  


