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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang 73,23% (tujuh puluh tiga koma dua

puluh tiga persen) pendapatan negaranya bersumber dari penerimaan pajak.

13.56% (tiga belas koma lima puluh enam persen) dari sumber daya alam, 3.22%

(tiga koma dua puluh dua persen) dari pajak perdagangan internasional, 9.98%

(sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari pendapatan negara bukan

pajak (PNBP). termasuk di dalamnya terdapat juga pendapatan yang bersumber

dari Pajak Pertambahan Nilai (www.pajak.go.id, 26 Juni 2015).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang

dikenakan atas konsumsi barang/jasa di dalam daerah pabean (Anwar, 2013).

Pemerintah mengeluarkan UU PPN No. 8 Tahun 1983 yang telah diperbaharui

menjadi UU PPN No. 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Pertambahan

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk mengatur Pajak Pertambahan

Nilai. Adapun salah satu sistem pada Pajak Pertambahan Nilai yaitu Self

Assessment, yang pada dasarnya wajib pajak diberikan hak dan kewajiban untuk

menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri Pajak Pertambahan Nilai yang

telah dipungut dan diterimanya atas kegiatan usaha yang telah dilakukannya.

Mekanisme kerjanya, setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan perdagangan
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pasti tidak luput dari kegiatan penjualan dan pembelian, yang akan di kenakan

pajak pertambahan nilai atas setiap kegiatan penjualan dan pembelian tersebut.

Dengan berlakunya sistem pemungutan sendiri (Self Assessment) maka

akan memerlukan sistem perencanaan pajak atau disebut Tax Planning. Tax

Planning adalah serangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan

perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang

tidak melanggar peraturan perpajakan (in legal way). Dalam arti yang lebih luas

meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan (Anwar, 2013).

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah CV.AB, yang

merupakan salah satu client dari Kantor Akuntan Publik (KAP) BYSA. CV. AB

merupakan perusahaan distributor yang membeli barang langsung dari produsen

dalam jumlah besar kemudian menjual kembali kepada konsumen akhir secara

retail atau eceran maupun secara partai.

Dengan melihat laporan keuangan yang berupa perhitungan PPN, penulis

mendapati PPN lebih/kurang bayar yang tinggi, yang akan menngkatkan adanya

pemeriksaan pajak. Contohnya pada bulan januari tahun 2014, laporan keuangan

CV. AB menunjukkan jumlah PPN lebih bayar sebesar Rp 248,321,705.00. Staf

bagian audit mengatakan bahwa selama ini perusahaan hanya menggunakan

laporan keuangan biasa dan belum menerapkan tax planning atas PPN.

Berdasarkan data dan penjelasan staf bagian audit, dapat disimpulkan bahwa

selama ini perusahaan belum menerapkan Tax Planning atas PPN.
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CV.AB selalu mengkreditkan pajak masukan pada bulan yang sama,

contohnya pajak masukan bulan januari di kreditkan dengan pajak keluaran bulan

januari begitu juga pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga PPN yang dilaporkan

seringkali memiliki lebih bayar yang cukup besar, yang kurang efisien bagi

perusahaan. Selain itu juga akan menimbulkan pemeriksaan pajak. Penyebabnya

yaitu karena barang dagangan yang terjual jumlahnya lebih kecil dari yang dibeli

perusahaan, sehingga mengakibatkan perusahaan harus menanggung PPN

sementara atas barang yang belum terjual.

Dengan adanya penelitian Tax Planning atas PPN ini diharapkan dapat

menghemat PPN dan juga memperkecil resiko pemeriksaan pajak. Berdasarkan

uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan

tentang Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV. AB, dengan

cara mengkreditkan pajak masukan tidak pada masa pajak yang sama

memanfaatkan fasilitas UU PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 9. Dari

penjelasan diatas maka penulis memilih topik dalam menyusun Laporan Praktik

Kerja Lapangan dengan judul “Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai Bagi

CV. AB”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada

CV.AB?



4

2. Bagaimanakah Cara melakukan Tax Planning atas PPN yang tepat bagi

CV.AB?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitan ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara perhitungan PPN CV.AB

2. Untuk mengetahui cara melakukan Tax Planning atas PPN yang tepat bagi

CV.AB.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan tentang penerapan Tax Planning atas

pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun

masukan tentang penerapan Tax Planning atas pajak pertambahan nilai

(PPN).

3. Bagi pembaca

Untuk menambah wawasan tentang penerapan Tax Planning atas

pajak pertambahan nilai (PPN).
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4. Bagi KAP

Dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam mengaudit

laporan keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika dapat dibagi ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini meliputi teori yang berkaitan dengan penelitian,

dimana teori tersebut akan digunakan sebagai dasar dan pedoman

dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III Gambaran umum dan metode penelitian

Bab ini meliputi tentang gambaran umum KAP BYSA

Semarang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan Praktik

Kerja Lapangan (PKL) yaitu sejarah, lokasi, wilayah kerja, dan

metode penelitian.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan
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Bab ini meliputi tentang penguraian pembahasan dari

permasalahan penelitian.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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