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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Semakin meningkat dan lajunya dunia teknologi dan komunikasi diberbagai 

negara, membawa dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan 

perdagangan internasional, sehingga kebutuhan dari negara lain semakin 

meningkat. 

Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan perdagangan 

antara satu tempat dengan tempat lain dan melewati batas-batas negara, bersifat 

interdependensi dengan menerapkan aturan tradisional,bilateral, regional maupun 

yang telah disepakati secara internasional melalui perjanjian atau dalam 

keanggotaan dalam suatu institusi global. 

Dalam era perdagangan internasional (perdagangan bebas dan persaingan 

bebas), maupun regional (antara beberapa negara dengan negara lain), 

memunculkan perdagangan antar perorangan, perusahaan nasional maupun 

multinasional, untuk melakukan perjanjian jual beli barang dan atau jasa. 

Ekspor dan impor merupakan bagian dari perdagangan internasional, yang 

pada prinsipnya terdapat barang, jasa atau modal dan pihak-pihak yang akan 

merupakan perjanjian jual beli. Apabila transaksi ini sudah melewati batas-batas 

negara, akan terjadi disatu pihak disebut sebagai eksportir yaitu yang menjual 

barang atau jasa. Sedangkan dipihak lain subjek yang membeli, dapat dikatakan 

sebagai importir. 
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Ekspor dan impor terjadi seperti halnya transaksi yang biasa terjadi antara 

penjual dan pembeli. Landasan paling utamanya adalah saling menguntungkan. 

Penjual akan mendapatkan kelebihan dari harga jual, sedangkan pembeli 

mendapatkan barang yang dibutuhkan. 

Importir dari suatu negara akan membeli barang dari negara lain kalau 

harganya lebih murah. Selain faktor murahnya suatu barang, kegiatan ekspor dan 

impor juga bisa disebabkan karena langkahnya barang tersebut. Negara yang 

membutuhkan barang tersebut terpaksa harus mengimpor dari negara lain. 

Misalnya, negara penghasil batu bara akan mengekspor ke negara yang tidak 

mempunyai batu bara. Sebaliknya, negara penghasil batu bara tersebut mungkin 

harus mengimpor timah dari negara lain. 

Dalam kegiatan ekspor dan  impor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) adalah instansi yang mengawasi dan pelayanan serta memiliki peran yang 

sangat penting dalam melancarkan arus barang, dokumen-dokumen, dan sebagai 

fasilitator perdagangan yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan 

pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.  

DJBC memiliki tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, 

antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor yaitu PPh 

Pasal 22. Sebagaiman diketahui bahwa pemasukan terbesar ke dalam kas negara 

adalah dari sektor pajak dan termasuk didalamnya adalah bea masuk dan cukai 

yang dikelola oleh DJBC. 

Untuk melaksanakan PPh Pasal 22 impor, Menteri Keuangan menunjuk 

badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan 
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dengan kegiatan di bidang impor. Dalam pelaksanaannya, penunjukkan dilakukan 

dengan pemilihan pemungut pajak yang selektif agar pelaksanaan pemungutan 

pajak dapat efisien dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang, dengan 

mengatur prosedur pemungutan sesederhana mungkin sehingga prosedur 

pemungutan, penyetoran dan pelaporan mudah dilaksanakan. Setiap orang atau 

badan yang melakukan kegiatan ekspor impor juga wajib melampirkan bukti 

pembayaran PPh pasal 22 yang telah disetorkan.  

Pengutamaan ekspor bagi indonesia sudah ada sejak tahun 1983.Sejak saat 

itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring 

dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi 

impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor 

atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang 

sangat lazim. Persaingan sangat tajam antara berbagai produk. Selain harga, 

kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk 

mengangkat ini menjadi judul tugas akhir penulis Prosedur Kepabeanan Dalam 

Kegiatan Ekspor dan Impor serta Pengenaan (PPh) Pasal 22 di Kantor  Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas 

maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi 

yaitu : 

1. Bagaimana prosedur kepabean dalam kegiatan ekspor dan impor di 

Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 

2. Bagaimana Pengenaan Pajak  (PPh) Pasal 22 di Kantor Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan judul yang penulis ambil, maka tujuan yang 

diinginkan dicapai dalam penulisan ini adalah 

1. Untuk mengetahui prosedur kepabean dalam kegiatan ekspor dan 

impor barang di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui pengenaan PPh Pasal 22 di Kantor Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan masukan dalam meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman di bidang perpajakan dan kepabeanan khususnya 

mengenai prosedur kegiatan ekspor dan impor serta pengenaan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 22. 

2. Dapat memberikan masukan di bidang perpajakan dan kepabeanan 

khususnya mengenai prosedur kegiatan ekspor dan impor serta 

pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 22. 

3. Dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan bahan masukan. 
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1.5. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan Di Kantor Pengawasan dan Pelayana Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Jln Jenderal Sudirman No 1-

2 Pekanbaru. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini di lakukan pada bulan Februari 2018 sampai dengan 

bulan Mei 2018. 

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian dengan 

cara wawancara dan observasi pada bagian yang terkait. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dan teori-

teori yang relevan, serta dokumen-dokumen yang bersumber dari 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya 

Pabean B Pekanbaru 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara,untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara 

kepada pihak-pihak yang bisa dijadikan narasumber dan penulis 

dianggap bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Penulis 

melakukan wawancara langsung dengan Karyawan Bagian Pabean 

KPPBC. 
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b. Observasi, Mekanisme pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 

mengamati langsung objek yang menjadi permasalahan dalam 

pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor di Kantor Bea dan Cukai 

Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. 

c. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui file-file, 

dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian yang dapat 

dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan 

penulisan ini. 

5. Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan 

membandingkan objek yang sudah diteliti dengan menganalisa dan 

mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah diperoleh, 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk 

penelitian berdasarkan tata cara ilmiah. 

6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun atas 4 (empat) bab agar mempunyai suatu 

susunan yang sistematis yang dapat memudahkan untuk mengetahui dan 

memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai 

suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika penulisan ini sebagai 

berikut: 

 

 



7 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah,  

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, metode 

pengumpulan data, sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Bea 

dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, kemudian 

menjelaskan program dan sasaran organisasi kantor, struktur 

organisasi, serta uraian singkat Kantor bea dan Cukai Tipe 

Madya Pabean B Pekanbaru 

BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

 Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian pajak, 

pengertian pajak PPh pasal 22 , dasar hukum PPh pasal 22,  

pemungutan pajak PPh pasal 22, tarif pemungutan, penyetoran 

PPh pasal 22, saat terutang dan pelunasan PPh pasal 22, 

kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22, pengertian ekspor 

dan impor serta dasar hukum ekspor dan impor, prosedur 

kegitan ekspor dan impor, pajak dalam pandangan Islam,. 

BAB IV KESIMPULAN 

Bab ini merupakan seluruh rangkain penulisan dalam penelitian 

ini, yang berisikan tentang kesimpulan atas hasil penelitian, 

berikut batasan-batasan yang ditemukan serta saran-saran untuk 

perbaikan penelitian dimasa yang akan datang. 


