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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses pembaaruan yang 

berkesinambungan  untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. 

Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan 

nasional seperti yang tecantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa indonesia giat 

melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri 

diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun 

sumber daya manusia yang hasilnya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. 

Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat 

dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. Dana pembangunan itu dapat 

diperoleh dari beberapa sumber, pemerintah, swasta, maupun yang berasal dari 

dalam dan luar negeri. (Pohan, 2011) 

Pajak merupakan iuran rakyat yang harus dibayarkan kepada negara yang 

secara langsung tidak mendapatkan imbalan serta dapat dipaksakan yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum. Saat ini, Pajak merupakan tulang punggung 

penerimaan Negara, sebagaimana dari dua (2) fungsi pajak yang telah menjadi 
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pedoman masyarakat, yakni fungsi mengatur (Regulerend) yaitu sebagai alat 

untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi. Dan fungsi  pajak sebagai budgetair yaitu sebagai sumber dana 

bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak  yang 

menjadi sumber penerimaan negara. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas 

pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam 

daerah pabean. Salah satu Jasa Kena Pajak yang terhutang pajak Pertambahan 

Nilai adalah Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang berdasarkan Surat 

Direktur Jenderal Pajak Nomor S-426/PJ.53/1996 tanggal 13 Februari 1996 

tentang PPN atas Jasa Angkutan dan Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 

1999 Pasal 1, menyatakan bahwa Usaha Ekspedisi Muat Kapal Laut adalah 

kegiatan usaha mengurus dokumen dan melaksanakan yang berkaitan dengan 

penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui laut. EMKL juga 

berfungsi sebagai perantara bagi pemilik barang (konsumen) untuk mengangkut 

atau mengirim barang ke tempat tujuan yang diinginkan dapat melalui darat, laut 

dan udara dan secara tertulis mendapatkan kuasa untuk mengurus semua barang 

milik konsumen. Dengan adanya usaha Jasa Ekspedisi Muat Kapal Laut 

(EMKL) dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam proses 

pengiriman barang ke tempat tujuan  dengan aman, tanpa mempertimbangkan 

resiko yang akan terjadi karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab 

perusahaan Jasa EMKL. 
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Usaha Jasa EMKL berada dalam naungan GAFEKSI (Gabungan 

Forwarder dan Ekspedisi Indonesia). GAFEKSI resmi berdiri pada tanggal 25 

juli 1989 berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 

KP.4/AU.001/phb.89 yang memberikan wadah bagi bagi pengusaha yang 

bergerak dibidang Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut dan Udara (EMKL dan 

EMKU), Jasa Freight Forwading (Jasa Pengurusan Transportasi). GAFEKSI 

merupakan asosiasi hasil peleburan dari GAVEKSI (Gabungan Veem dan  

Ekspedisi Seluruh Indonesia), INFFA (Indonesian Freight Forwarders 

Association) dan AEMPU (Asosiasi Ekspedisi Muatan Pesawat Udara). 

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Jasa EMKL adalah PT. AB. 

PT. AB melayani konsumen dalam hal jasa pengiriman dan pengangkutan 

barang dari gudang konsumen sampai tujuan dan jasa pengurusan dokumen yang 

berhubungan dengan Exim dan Bea Cukai. Untuk pengiriman barang tujuan 

Luar Negeri maupun dalam negeri dapat dilakukan oleh PT. AB. Akan tetapi, 

pengiriman barang tujuan dalam negeri sangat terbatas, yakni hanya bisa 

melakukan pengiriman dan pengangkutan barang yang berada di Kota 

Semarang, Jawa Tengah. 

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Ekspor sebesar PPN 

0%, dan Impor sebesar PPN 10%. Namun karena PT. AB bergerak di bidang 

jasa yang memiliki jasa dalam menangani pengurusan dokumen dan pengiriman 

barang Ekspor maupun impor saja, PT. AB tidak mau untuk dikenakan PPN atas 

seluruh tagihan kepada pemilik barang karena semua biaya yang di keluarkan 

untuk proses ekspor-impor dan sepenuhnya akan di tanggung oleh pemilik 
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barang  atau yang menggunakan jasa EMKL, sehingga PPN yang dikenakan 

hanya sebatas imbalan jasa yang diterima. Dengan adanya penelitian ini, maka 

Peneliti ingin menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul : “Evaluasi 

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Ekspedisi Muatan Kapal 

Laut pada PT. AB”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan 

peneliti uraikan adalah sebagai berikut :  

Bagaimana evaluasi penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa 

EMKL pada PT. AB berdasarkan peraturan perpajakan yang ada? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan urain rumusan masalah yang ada, maka tujuan disusunnya 

penulisan ini untuk mengetahui evaluasi penghitungan pajak pertambahan 

nilai atas jasa EMKL pada PT. AB 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1) Sebagai bahan masukan PT. AB dalam mengelola pajak pertambahan 

nilai atas jasa EMKL 

2) Sebagai bahan atau pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti 

tentang  penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa EMKL pada 

PT. AB 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Didalam sistematika penulisan ini, Peneliti menggunakan 5 bagian 

pembahasan yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penulis, serta sistematika pembahasan dalam penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab II menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan tentang evaluasi penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 

atas jasa EMKL 

BAB III : GAMBARAN UMUM 

Bab III menguraikan tentang profil umum PT AB, struktur organisasi, dan 

metode data yang digunakan 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab IV membahas tentang evaluasi penghitungan Pajak Pertambahan Nilai 

berdasarkan aturan perpajakan di Indonesia atas jasa EMKL dan 

mekanisme kerja PT. AB 

BAB V : PENUTUP 

Bab V menguraikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

penelitian 

 

 


