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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat

besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan

jalannya roda pemerintahan karena jumlahnya relatif stabil.Dari sektor pajak

diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga

negara dan aktivitas pembangunan dapat diwujudkan secara nyata.

Untuk melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu

mudah.Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara

perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam

perhitungan maupun pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah

mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang

tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik

mengenai subjek dan objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak.

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang

oleh wajib pajak, menurut undang-undang dan peraturan undang-undang yang

berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung dan atau

dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak yang ditujukan oleh

pemerintah guna membiayai pengeluaran negara, berkaitan dengan tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “self

assessment system”, dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan
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tanggungjawab yang lebih besar untuk menghitung, menyetor, dan

melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.Pemerintah

dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan,

penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib

pajak.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas

barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam

penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan

bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor

produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyapkan, menghasilkan,

menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa

kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada

setiap penyerahan barang atau jasa.

Didalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak keluaran yaitu

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha

kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak

atau impor barang kena pajak.

Selain pajak keluaran juga terdapat istilah pajak masukan yaitu Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha

Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan jasa

kena pajak. Apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka
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wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan wajib pajak mempunyai hak

untuk merestitusi, karena selain mempunyai kewajiban untuk memungut pajak

dari rakyat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk merestitusi kelebihan

pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.

Akhir-akhir ini marak kasus faktur pajak bermasalah, ada 4 penyebab

utama terjadinya faktur pajak bermasalah. Pertama, sistem Pajak Pertambahan

Nilai(PPN) dimana dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan

pajak keluaran yang kompleks dan kemudahan untuk melakukan restitusi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutama bagi pengusaha eksportir. Ke dua,

administrasi pajak yang lemah sehingga pengukuhan sebagai pengusaha kena

pajak dilakukan tanpa seleksi yang memadai.Ke tiga, pemeriksaan adalah

untuk meyakinkan bahwa wajib pajak patuh terhadap undang-undang dan

peraturan perpajakan dalam suatu sistem selfassessment, namun pemeriksaan

ini tidak diawasi dengan ketat oleh atasan, karena Direktorat Jenderal pajak

hanya menekankan pada target penerimaan.Terakhir, budaya masyarakat

mendorong untuk melakukan penyimpangan. Bila seseorang tidak dapat

melakukan kebohonganterhadap orang lain, orang tersebut merasa tidak puas.

Ini yang merupakan penyebab terjadinyakolusi antara wajib pajak dengan

fiskus yang digambarkan dengan peta corruption.

Dari pernyataan diatas, mengenai pengembalian kelebihan pembayaran

pajak pertambahan nilai (PPN).Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Pekanbaru dalam memenuhi

tugas akhir dengan judul “Mekanisme Pengembalian Kelebihan
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Pembayaran Pajak (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dan melihat permasalahan yang ada pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama PekanbaruTampan , dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut :

“Bagaimana Mekanisme Pengembalian Kelebihan Pembayararan Pajak

(Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampan?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Mekanisme Pengembalian Kelebihan

Pembayararan Pajak (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Untuk menambah Ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan.

1.3.2.2 Untuk menjalin komunikasi yang baik antara mahasiswa, dosen, dan

instansi pemerintah.

1.3.2.3 Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti dengan

permasalahan lain yang terkait.
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1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pekanbaru Tampandi JL. MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II )

Pekanbaru.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan tanggal 8 Januari 2014.

1.4.3Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam meneliti adalah:

1.4.3.1Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis

melalui wawancara.

1.4.3.2Data Sekunder

Data Sekunderadalah data yang diperoleh secara tidak langsung

melalui media perantara seperti bentuk laporan, catatan, dan dokumen

melalui KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik Observasi dan

Dokumen.

1.4.4.1Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan

cara mengamati langsung objek yang menjadi tujuan penulisan penulis

yaitu mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPN pada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.
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1.4.4.2Dokumen yaitu pengambilan data yang diperoleh pada tempat penelitian

yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.5 Analisis Data

Setelah data tersusun sistematis, langkah selanjutnya yaitu

mengadakan analisis.Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan

kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga

permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam

bentuk statistik.

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latarbelakang, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teknik

pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Dalam bab ini penulis menguraikan gambaran umum Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan, tentang sejarah

singkat, struktur organisasi unit kerja dan uraian tugas pokok

dan fungsinya.
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BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini beriskan pembahasan dan menganalisa tentang

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) .

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah

dikemukakan dari beberapa saran yang menjadi bahan

masukan dalam Mekansme Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

DAFTAR PUSTAKA


