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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

PT. AB dalam hal ini berperan sebagai perusahaan jasa yang bergerak di 

bidang Ekspedisi Muatan Kapal Laut, yang dalam kegiatan operasionalnya 

bertindak sebagai perantara antara shipper (pemilik barang) dan pengangkut 

barang untuk melakukan eksport atau import.  

Tarif Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), meliputi pada PT. AB jasa 

EMKL sendiri dikenakan biaya sebesar Rp 150.000 untuk setiap transaksi. Biaya 

tersebut berdasarkan pertimbangan antara lain laba 30% dan sebesar 70% 

merupakan biaya.  

Laba  30% x Rp 150.000 =  Rp  45.000 

Biaya 70% x Rp 150.000 = Rp 105.000 

 

Biaya untuk 1x  jasa EMKL : 

a. Biaya administrasi dan materai  Rp 15.000  

b. Biaya listrik dan komputer     Rp 10.000 

c. Biaya gaji karyawan     Rp 10.000 

d. Biaya dokumen dan pengurusan EMKL Rp 35.000 

e. Biaya transportasi    Rp 15.000 

f. Biaya asuransi     Rp 10.000 

g. Biaya sewa     Rp 10.000 

Total Rp 105.000 
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Perusahaan mengambil laba 30% dari 1x transaksi jasa EMKL dan sisanya 

sebesar 70% dibebankan sebagai biaya. 

Total biaya untuk jasa 1x EMKL di atas adalah Rp 105.000 (70%). 

Sehingga didapatkan biaya sebesar : 

 

Rp 105.000   =  Rp 150.000 

     70% 

 

Untuk pengenaan PPN atas jasa EMKL sendiri sudah sesuai dengan peraturan 

yang ada, yaitu 10% dari DPP. Di mana menurut SE 33 PJ 2013 adalah sebagai 

berikut : 

Pasal 4 ayat (1) huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas 

penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha 

Pasal 7 ayat (1), berbunyi tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh 

persen).  

 

   4.1  Penghitungan PPN atas jasa EMKL yang dilakukan oleh PT. AB tahun 2014 

Berikut ini adalah rincian jasa EMKL yang diterima PT. AB selama tahun 2014  
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No. Bulan 

Jml 

Transaksi 

Nilai 

Transaksi 

1 Januari 

                

28  

         

4,200,000  

2 Pebruari 

                

18  

         

2,700,000  

3 Maret 

                

17  

         

2,550,000  

4 April 

                

14  

         

2,100,000  

5 Mei 

                

12  

         

1,800,000  

6 Juni 

                

13  

         

1,950,000  

7 Juli 

                

20  

         

3,000,000  

8 Agustus 

                

18  

         

2,700,000  

9 September 

                

10  

         

1,500,000  

10 Oktober 

                

15  

         

2,250,000  

11 Nopember 

                

21  

         

3,150,000  

12 Desember 

                

25  

         

3,750,000  

Jumlah 

              

211  

     

31,650,000  

 

Transaksi tersebut dilaporkan dalam SPT. Masa PPN adalah sebagai berikut : 

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai 

Masa Pajak     : Januari s.d Desember 2014 
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Bulan 
SPM PPN 

Lokal Ekspor DPP PPN (10%) 

Januari 

         

900,000  

      

3,300,000  

         

4,200,000  420,000 

Pebruari                  -    

      

2,700,000  

         

2,700,000  270,000 

Maret                  -    

      

2,550,000  

         

2,550,000  255,000 

April                  -    

      

2,100,000  

         

2,100,000  210,000 

Mei                  -    

      

1,800,000  

         

1,800,000  180,000 

Juni                  -    

      

1,950,000  

         

1,950,000  195,000 

Juli 

         

450,000  

      

2,550,000  

         

3,000,000  300,000 

Agustus                  -    

      

2,700,000  

         

2,700,000  270,000 

September                  -    

      

1,500,000  

         

1,500,000  150,000 

Oktober   

      

2,250,000  

         

2,250,000  225,000 

Nopember   

      

3,150,000  

         

3,150,000  315,000 

Desember   

      

3,750,000  

         

3,750,000  375,000 

Total     1,350,000    30,300,000       31,650,000  3,165,000 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total penyerahan sesuai dengan Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 

2014, adalah sebesar Rp.31.650.000 yang terdiri dari penyerahan lokal sebesar 

Rp. 1.350.000 dan penyerahan ekspor sebesar Rp. 30.300.000 
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4.2    Evaluasi Terhadap Penghitungan PPN terhutang PT. AB Tahun 2014  

Evaluasi PPN dilakukan untuk menentukan berapa besar pajak yang 

terhutang atas kegiatan jasa EMKL pada PT. AB sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Kegiatan EMKL berhubungan dengan kegiatan ekspor-impor, namun 

untuk pengenaan pajaknya tidak berdasarkan Barang kena pajak yang akan di 

ekspor atau impor, tetapi dikenakan atas jasa untuk kegiatan EMKL, yaitu jasa 

pengurusan dokumen untuk kegiatan ekspor atau impor. 

Perusahaan EMKL akan menerima imbalan atas jasa yang telah di lakukan 

dan berapa besarnya imbalan yang seharusnya di terima atau di bayarkan oleh 

pemilik barang tersebut itu berdasarkan kebijakan perusahaan EMKL. Dan PT. 

AB mengakui imbalan yang diterima atas kegiatan EMKL adalah sebesar Rp 

150.000. Selama tahun 2001 sampai 2014, PT. AB tetap menggunakan tarif Rp 

150.000, dan selama 14 tahun atas kegiatan EMKL tidak ada kesalahan atas 

perhitungan pajak dan PT. AB belum pernah dilakukan pemeriksaan atau 

tindakan lanjutan atas kegiatan EMKL terhadap jasa yang diakui PT. AB. 

Berdasarkan aturan perpajakan bahwa, untuk kegiatan jasa EMKL setiap 

pemungutan PPN dilakukan berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan 

dengan berpedoman pada aturan perpajakan. Kebijakan masing-masing 

perusahaan tersebut mengenai biaya jasa EMKL, apakah menetapkan sebesar Rp 

150.000 atau menetapkan lebih dari Rp 150.000, dengan pedoman perpajakan, 

yaitu memungut PPN sebesar 10% dari jasa EMKL. 
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4.3 Skema Mekanisme Kerja PT. AB 
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surat kuasa 

Print out 

PEB/PIB, 
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Kirim data 

PEB/PIB, 

ajukan dok 

SPPB 

Terima data 

PEB/PIB + dok. 

shipping Line,  fiat 

dok. PEB/PIB  

Terima Dok. 

PEB/PIB yg sdh di 

fiat, Delivery 

barang 

 

Terima 

barang, acc 

surat jalan 
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PT. X (Shipper) ingin melakukan pengiriman barang ke Luar Negeri 

(Malaysia) dengan menggunakan jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) 

PT. AB. Secara tertulis PT. AB mendapat kuasa dari PT. X untuk mengurus 

semua barang-barang yang akan di ekspor ke Malaysia serta menyelesaikan 

biaya-biaya ekspor dengan pihak bea cukai dan instansi lain yang berhubungan 

dengan kegiatan ekspor barang. Biaya-biaya yang di tanggung PT. AB nantinya 

akan di gantikan oleh PT. X jika semua pengurusan ekspor barangnya sudah 

selesai. 

PT. X harus menyiapkan dokumen-dokumen yang akan di butuhkan dalam 

proses pengiriman barang (Ekspor) ke Malaysia. 

Dokumen yang di perlukan untuk kegiatan Ekspor, yaitu : 

a. Shipping Instruction (SI) 

b. Deliveri Order (DO) 

c. Packing List (PL), invoice 

d. Bill of Lading (BL) 

Shipping Instruction (SI), yaitu surat pengajuan pengiriman barang yang 

diterbitkan oleh Shipper (eksportir/pengirim barang). Shipping Instruction 

merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk memulai pelayanan EMKL yang 

dikirim pelanggan (PT. X) kepada PT. AB. Shipping Instruction berisi  lokasi 

gudang pelanggan, volume pengiriman serta tanggal stuffing (proses pemuatan 

barang ekspor). Pengiriman Shipping Instruction dilakukan dua (2) hari 

menjelang tanggal stuffing. 
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Berdasarkan Shipping Instruction yang telah dikirim PT X, maka PT AB 

akan membuat sendiri Shipping Instruction untuk dikirim kepada Shipping Line. 

Shipping Line akan mengeluarkan dokumen Delivery Order (DO) yang 

digunakan untuk mendapatkan container, jadwal tibanya kapal untuk pengiriman 

barang ke Malaysia. PT. AB akan membuatkan ijin surat jalan trucking 

perusahaan dan truck akan di berangkatkan ke Shipping Line dengan didasarkan 

pada Delivery Order. PT. AB mempunyai truk milik sendiri. Berdasarkan surat 

jalan dan delivery order dari shippingline, truk akan berangkat ke gudang PT X 

untuk melakukan stuffing ke dalam container. Saat stuffing PT X akan 

memberikan Packing List (PL) dan Invoice kepada importir PT X untuk 

dilakukan pengurusan pajak ekspor ke Bea Cukai  kepada PT AB.  

Packing List (PL) merupakan daftar sistem pengepakan barang yang akan 

di Ekspor. Packing List berisikan nama dan alamat shipper (PT X) , nama dan 

alamat consigne (penerima barang), nama barang, jumlah barang, jumlah dan 

jenis kemasan, netweight barang (berat bersih) dan grossweight barang (berat 

kotor). Setelah mendapat packing list, PT AB akan membuat Pemberitahuan 

Ekspor Barang (PEB) untuk di kirim melalui media eleketronik yang akan 

terhubung langsung dengan Bea Cukai. Jika pihak Bea Cukai sudah menyetujui 

PEB yang dikirim, maka pihak dari PT. AB akan berangkat ke Bea Cukai untuk 

mengambil kartu kuning tanda diperbolehkan truk masuk dalam area pelabuhan 

Tanjung Mas Semarang. Jika truk sudah masuk dalam area pelabuhan, maka 

container yang berisi barang-barang PT. X akan di masukkan kedalam terminal 

dalam kapal yang sudah di siapkan oleh petugas pelabuhan dengan berdasarkan 
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deliveri order dari shipping line. Setelah barang ekspor sudah berhasil di 

masukkan kedalam terminal ini merupakan proses akhir untuk kegiatan 

Ekspedisi Muatan Kapal Laut pada PT. AB.  

Shipping Line akan mengeluarkan dokumen Bill of Lading (BL). Bill of 

Lading adalah surat/dokumen yang dikeluarkan oleh shipping line untuk setiap 

pengiriman barang ekspor. Bill of Lading di terbitkan pada tanggal 

keberangkatan kapal. Bill of lading akan diberikan kepada PT. AB yang 

selanjutnya akan di kirim kepada consigne yang berada di Malaysia (penerima 

barang/importir) untuk mengambil barang. Jika semua proses pengiriman barang 

telah berakhir, maka PT. AB akan membuatkan Certificate Of Origin (COO) 

dengan berdasarkan bill of lading. Certificate of origin adalah serifikat asal 

barang atau sebagai bukti keaslian barang dari negara asalyang diterbitkan oleh 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DSPERINDAG). 


