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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1   LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

   Sumber daya manusia yang berkompetensi dan dana yang memadai dapat 

membiayai program di segala sektor, salah satunya adalah sektor pembangunan. 

Dana tersebut dihimpun dan disimpan di dalam kas negara. Salah satu sumber 

dana untuk mengisi kas negara yaituberasal dari pajak. Pajak mempunyai peran 

yang sedemikian penting. Tanpa adanya pajak, penyelenggaraan suatu 

pemerintahan tidak mungkin dapat terlaksana. Ibarat seperti sirkulasi darah yang 

ada di dalam tubuh kita, demikian pula peran dana yang mengatur sirkulasi 

program pembangunan suatu Negara (Irwansyah Lubis,2009). Dalam sistem 

perundang-undangan pajak yang baru, dianut falsafah perpajakan yang 

mengatakanbahwa pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan 

partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi pengeluaran-pengeluaran negara. 

Sistem perpajakan yang barujuga mempunyai asas-asas yaitu meliputi: 

kepercayaan kepada masyarakat, keadilan, kegontongroyongan nasional, 

ketertiban dan kepastian hukum, serta kesamaan dan perataan beban (Soemarso 

S.R, 2007).  

Penerimaan Negara yang paling berpontensial bagi kelangsungan 

pembangunan Negara Indonesia adalah pajak, karena penerimaan pajak 

meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup 
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kesejahteraan suatu bangsa. Pajak juga dapat memberikan kemandirian kepada 

bangsa Indonesia tanpa harus terlalu banyak menggantungkan harapan dengan 

Negara lain, untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dari luar negeri.Peranan 

pajak yang semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara, 

maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran, kepedulian, 

dan kepatuhan untuk membayar pajak, salah satu sektor pajak yang menyumbang 

penerimaan negara cukup besar adalah Pajak Pertambahan Nilai.Pajak 

Pertambahan Nilai sendiri telah menyumbang 83,29% dari total penerimaan 

pajak. Walaupun di tahun 2015 ini, telah terjadi penurunan penerimaan 

PPN/PPnBM 42,71% atau sebesar Rp 31,87 Miliar dibandingkan dengan tahun 

2014 yaitu sebesar Rp 66,00 Miliar. Namun penurunan PPN/PPnBM lainnya ini 

tidak sebesar akhir bulan Maret 2015 lalu yang mencapai 55,44% atau sebesar Rp 

26,13 Miliar dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 

58,64 Miliar (http//:www.pajak.go.id). Terbukti dari prosentase tersebut, bahwa 

Pajak Pertambahan Nilai memang cukup berpengaruh dalam pemasukan anggaran 

suatu Negara.  

Menurut Undang-undang Perpajakan Indonesia sistem pemungutan pajak 

menyangkut sistem selft assessment, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan 

untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu 

menghitung pajak, menyetorkan pajak, dan melaporkan pajak yang terutang. 

“Semua yang dihitung, disetor, dan dilaporkan Wajib Pajak dianggap benar 

sampai terbukti sebaliknya”, (Hussein Kartasasmita, 1998). Dengan demikian 

tugasadministrasi perpajakan meliputi, pembinaan, penelitian, pengawasan, dan 
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penerapan sanksi administrasi. Dalam kaitannya dengan sistem self assessment, 

Undang-undang Perpajakan memberikan beberapa hak di dalam memenuhi dan 

melaksanakan kewajiban perpajakannya yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi empat hak utama yang ditujukan kepada Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), yaitu : hak untuk menerima NPWP, hak untuk mengajukan 

keberatan dan banding, hak untuk melakukan kompensasi dan restitusi, dan hak 

untuk membetulkan dan memperpanjang batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan (SPT), (Safri Nurmantu, 1994,h.99).  

“Dimaksudkan dengan hak untuk melakukan restitusi disini adalah 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak”, (B.Budiono, 1986, h.100). “Pada 

hakekatnya, jika Wajib Pajak telah menjalankan prosedur dengan benar maka 

proses permohonan untuk restitusi seharusnya mendapat prioritas karena berarti 

Wajib Pajak tersebut telah menjalankan kewajiban pajaknya, bahkan melampaui 

pajak yang seharusnya terutang”, (Pawito, 2007). Undang-Undang No.6 Tahun 

1983 telah mengalami perubahan menajdi Undang-Undang No.28 Tahun 2007 

yang membahas tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 

bahwa jangka waktu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

(restitusi) adalah paling lama 12 (dua belas) bulan.  

Pasal 11 (3) UU No.17 tahun 2003 menyebutkan, di dalam pengelolaan 

keuangan negara harus dilaksanakan dengan seefisien mungkin,bersifat tertib, 

ekonomis, efektif, transparan, patuh akan peraturan perundang-undangan, dan 

memperhatikan rasa keadilan dengan tanggung jawab yang tinggi. Pengelolaan 

keuangan suatu negara, dapat dilihat dengan adanya penerimaan serta pengeluaran 
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suatu dana (cash flow), salah satunya adalah adaya restitusi pajak. Pasal 12 (2) 

dan pasal 18 UU No.1 tahun 2004 yang mengatur tentangperbendaharaan negara 

menyebutkan di dalam pengeluaran negara dapat dilakukan dengan arus rekening 

kas umum suatu negara tersebut. Salah satu pengeluaran negara yaitu dengan 

adanya restitusi pajak atau pengembalian pajak, terdapat beberapa kewenangan 

diantaranya adalah (a) untuk menguji kebenaran atas adanya material surat-surat 

bukti atas dokumen mengenai hak pihak penagih, dan (b) meneliti kembali secara 

benar terkait dokumen yang akan menjadi persyaratan dan kelengkapannya.  

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa untuk memenuhi target 

penerimaan pajak suatu negara, restitusi merupakan salah satu cara di dalam 

mengatasi pengeluaran negara. Restitusi pajak sering diminta oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yaitu pada akhir tahun di bulan Desember. Sebaliknya agar 

tercapainya target penerimaan, maka pada bulan Januari di tahun berikutnya akan 

dipercepat dan ditarik penerimaannya sebagai penerimaan di bulan Desember. 

Pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi pajak memiliki prinsip umum 

bahwa restitusi harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu yang sudah dipertegas 

di dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2006 pada 

tanggal 22 Agustus 2006 tentang kebijakan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan 

Masa PPN Lebih Bayar. Tindakan Pemeriksaan dilakukan untuk menghindari 

manipulasi restitusi yang dilakukan oleh oknum Wajib Pajak atas restitusi yang 

bukan merupakan haknya (Mardiasmo, 1999).  

Pada proses pemeriksaan berlangsung, Fiskus memang lebih sering 

melakukan pengujian atas pemeriksaan sebagai salah satu prosedur dalam 
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restitusi, di samping itu Fiskus juga akan meminta data tambahan dari luar sebagai 

salah satu persyaratan, agar lebih meyakinkanpihak Fiskus atas kebenaran-

kebenaran transaksi maupun bukti-bukti dokumen lainnya. Adanya permintaan 

atas tambahan data antara Fiskus yang satu dengan yang lainnya sering 

mengalami perbedaan, walaupun pada akhirnya pengujian atas pemeriksaan 

dilakukan atas transaksi yang sama. Adanya perbedaan tesebut, seringkali 

membuat Wajib Pajak bingung pada saat meminta pengembalian kelebihan 

pajaknya,sehingga membuat Wajib Pajak tidak segera memberikan data-data 

terkait proses restitusi yang diminta oleh Fiskus, terlebih lagijika Wajib Pajak 

melakukan kelalaian di dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan, yang 

terlanjur dilakukan pemeriksaan otomatis akan merugikan Wajib Pajak itu sendiri. 

Teknis pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Fiskus berdampak 

pada proses permohonan restitusi, karena itu restitusi berjalan cukup sulit, 

sedangkan di sisi lain bagi Wajib Pajak, restitusi merupakan bagian yang sangat 

penting dalam kelancaran kegiatan usaha berkaitan dengan aliran uang masuk dan 

keluar (cash flow) Wajib Pajak. Sulitnya proses restitusi inilah yang akan dihadapi 

oleh Wajib Pajak jika kurang memahami ketentuan formal maupun material 

dokumen-dokumen pendukung transaksi yang berkaitan dengan permohonan 

restitusi, sehingga penyelesaiannya menjadi berjalan lambat yang dapat 

merugikan Wajib Pajak, baik dari sisi biaya, dan tenaga. 

Menurut (Caiden, 1991, h.100), perhatian utama dari reformasi 

administrasi salah satunya dalam hal organizations-planning. Oleh karena itu, 

Wajib Pajak yang akan atau telah melakukan permohonan restitusi, diperlukan 
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perencanaan di bidang perpajakan dengan sebaik-baiknya agar mendapat 

pengembalian restitusi sesuai dengan yang diperkirakan. 

PT. KAJ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, 

yang merupakan salah satu klien Kantor Konsultan Pajak Pelita dimana penulis 

melakukan Praktek Kerja Lapangan. Dalam periode satu tahun, PT. KAJ 

mengalami lebih bayar dan kurang bayar. Tetapi diakhir tahun periode PT. KAJ 

mengalami lebih bayar, dan meminta untuk direstitusi. Berdasarkan dari uraian 

diatas, pada saat melakukan penelitian, penulis tertarik mengangkat suatu 

permasalahan dengan judul: “ANALISIS KASUS PERMOHONAN 

RESTITUSI LEBIH BAYAR PPN BULAN DESEMBER 2013 PADA PT 

KAJ”.  

1.1  RUMUSAN MASALAH  

  Terkait latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti telah tertarik untuk 

mengangkat kasus permohonan restitusi. Penelitian dilakukan pada salah satu 

perusahaan dagang yaitu pada PT KAJ, dalam kegiatan perpajakannya cenderung 

untuk memilih restitusi sebagai salah satu langkah untuk pengembalian 

pembayaran PPN. Tingkat keberhasilan dari perencanaan perpajakan yang 

digunakan untuk restitusi ini dapat diukur dari seberapa besar hasil yang diterima 

oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah restitusi yang diajukan, “Apabila 

terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak (misalnya pemeriksaan 

lengkap atau pemeriksaan atas satu jenis pajak), maka temuan pemeriksaan atas 

masing-masing jenis pajak tidak melebihi 10% dari jumlah yang dilaporkan dalam 

SPT”, (Darussalam dan Septiard,2007, h.220). Tetapi pada Perusahaan ini Wajib 
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Pajak dalam mengajukan permohonan restitusi mengalami permasalahan pada 

saat dilakukannya pemeriksaaan pajak oleh Fiskus.   

Pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan secara spesifik dalam 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :  

1. Bagaimana alur restitusi PT.KAJ atas PPN lebih bayar bulan 

Desember 2013? 

2. Apakah kendala yang dihadapi PT.KAJ pada saat mengajukan 

permohonan restitusi ?  

3. Bagaimana alternatif cara atau strategi yang dilakukan PT.KAJ 

apabila mengajukan restitusi di masa selanjutnya? 

1.2  TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penulisan adalah untuk :  

1. Untuk mengetahui alur restitusiPT.KAJ atas PPN lebih bayar bulan 

Desember 2013. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi PT.KAJ pada saat 

mengajukan permohonan restitusi. 

3. Untuk mengetahui alternatif cara atau strategidalam menggunakan 

restitusi. 

1.3 MANFAAT PENELITIAN  

1. Bagi Penulis  

Memberikansuatu wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru bagi 

penulis tentang proses pada saat mengajukan restitusi maupun 

mekanisme penyelesaian restitusi PPN.  
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2. Bagi Pembaca  

Sebagai bahan referensi dan bahan penelitian agar pembaca  dapat 

dengan mudah menggunakannya sebagai bahan kepustakaan, di dalam 

pengembangan ilmu-ilmu yang terkait dengan perpajakan terutama 

dalam hal permohonan restitusi PPN.  

3. Bagi Wajib Pajak  

Memberikan banyak informasi-informasi terbaru mengenai proses 

pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama 

untuk Wajib Pajak khususnya pada Pengusaha Kena Pajak mengenai 

cara-cara pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan terarah, 

benar, dan harus sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan 

secara formal maupun material, dan semakin mengetahui seluk beluk 

tentang restitusi PPN. Sehingga hal itu dapat menjadi pertimbangan 

dalam mengajukan restitusi PPN. 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN  

BAB I PENDAHULUAN 

  Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan tugas akhir yaitu 

diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  
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BAB II  LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini penulis akan menyampaikan tentang teori-teori 

perpajakan sesusai peraturan perundang-undangan terbaru, 

terutama yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pemeriksaan Pajak terkait dengan adanya restitusi PPN. Dan 

penulis juga akan mencoba mengaitkan masalah dengan teori 

konsep untuk memadukan seluruh materi yang ada kaitannya 

dengan masalah dan cara mengungkapkan dasar-dasar teoritis, 

konseptual, dan logis.  

BAB III  GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN  

Bab ini memberikan gambaran secara umum mengenai Subjek dan 

Objek penelitian, juga tentang metode penelitian yang akan 

digunakan.  

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang alur restitusi PT.KAJ atas PPN lebih 

bayar bulan Desember 2013, kendala yang dihadapi PT.KAJ pada 

saat mengajukan permohonan restitusi, analisis pengkoreksian 

pemeriksaan pajak yang dilakukan Fiskus terhadap PT.KAJ terkait 

permohonan restitusi PPN lebih bayar bulan Desember 2013, 

analisis penyelesaian restitusi PT.KAJ atas PPN lebih bayar bulan 

Desember 2013, serta strategi yang akan dilakukan PT.KAJ dalam 

menggunankan restitusi.  
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BAB V PENUTUP 

Penulis di dalam bab terakhir ini akan menguraikan permasalahan 

yang di ambil sesuai dengan temanya, yang berupa sebuah 

kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


