
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan unsur yang penting

sebagai pemasok dan bagi anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan

jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. oleh karena itu, setiap

warga negara yang telah memenuhi kriterial sebagai wajib pajak menurut

ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak berada pada wajib pajak itu

sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. hal tersebut sesuai dengan self

assesment yang dianut sistem perpajakan di indonesia. pembayaran pajak bukan

hanya merupakan kewajiban kenegaraan tetapi merupakan hak dari setiap warga

negara untuk berpartisipasi dalam membiayaan negara dan pembangunan

nasional.

Secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah

UU dan peraturan perpajakan, aparat perpajakan yang mampu dan bersih dalam

menjalankan tugasnya dan kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk ikut

dalam pembangunan, seperti membayar pajak. Sedangkan Bagi negara pajak

merupakan sumber pendapatan atau instrument pemerintah yang primer dan

strategis serta dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan adanya pajak,

pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, melangsungkan kinerja



pemerintah, mendorong pemerintah yang lebih maju serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sebagai usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dalam perpajakan telah diatur dalam sejumlah UU dan peraturan

pelaksanaan lainnya yang telah di buat pemerintah. Namun yang perlu

diperhatikan adalah diberlakukan UU pajak yang baru dan menganti sejumlah UU

dan peraturan yang berlaku sebelumnya, UU tersebut adalah: (1) UU No. 16

Tahun 2009 tentang penerapan peraturan pemerintah penganti UU No. 5 Tahun

2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan

umum dan tata cara perpajakan menjadi KUP 2009 dan perubahan sebelumnya

adalah UU No. 28 Tahun 2007. (2) UU No. 42 tahun 2009 tentang pajak

pertambahan nilai (PPN) barang dari jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

(PPnBM) yang merupakan perubahan ketiga atas UU No. 8 tahun 1983 dan

perubahan sebelumnya adalah UU No. 18 Tahun 2000 yang disebut dengan UU

PPN dan PPnBM 2009.

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

langsung dimana PPN dikenakan oleh PKP/perusahaan, didalam daerah Pabean

Republik Indonesia oleh PKP, semakin besar pajak yang dibayarkan

PKP/perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak, namun sebaiknya

bagi Pengusahaan Kena Pajak atau perusahaan pajak merupakan biaya atau beban

yang akan mengurangi laba bersih.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penjualan yang dikenakan

atas Pajak Pertambahan Nilai. yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa

pada setiap mata rantai produksi. Semua pengusaha dalam jalur produksi dan



tersebut selalu menambah biaya pengunaan faktor produksi untuk menyiapkan,

menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau memberi

pelayanan jasa pada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan

mempertahankan laba termasuk modal, sewa tanah, upah dan lain-lain, dan laba

merupakan unsur pertambahan nilai inilah yang menjadi dasar pengenaan Pajak

Pertambahan Nilai.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan

Sistem Faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib

dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau

penyerahan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya

diharuskan membayar kepada Negara sebesar selisih antara PPN yang dipungut

dari Pembeli BKP dan atau Penerima JKP (Pajak Keluaran) dengan PPN yang

dibayar kepada Penjual BKP dan/pemberi JKP (Pajak Masukan).

Seorang Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dipungut PPN dari barang

atau jasa yang dibeli dan diproleh untuk keperluan usahanya, pajak yang telah

bayar pada saat pembelian atau perolehan barang atau jasa tersebut merupakan

Pajak Masukan.

Seorang PKP wajib menghitung jumlah pajak yang terutang dan

melaporkan KPP. dalam mengitung jumlah pajak yang terutang PKP harus

mengitung selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, apabila pajak

keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka selisih merupakan jumlah

pajak yang di setor dan dilaporkan KPP. dan apabila pajak masukan lebih besar

dari pajak keluaran maka selisih merupakan hak PKP untuk meminta kembali



dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam masa pajak

berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai, mempunyai ketentuan tersendiri, berbeda dengan

jenis pajak yang lainnya, yang disahkan 10% dari harga jual untuk Barang Kena

Pajak (BKP) biasa, dan 75% untuk yang Barang Kena Pajak (BKP) tergolong

mewah dikenai pajak serendah-rendahnya 10% dan yang paling tinggi 75%. Atas

penyerahan barang atau jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi

penyerahan barang yang terutang, Faktur Pajak merupakan ciri khas dari Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), karena Faktur Pajak ini merupakan bukti pungutan

yang bagi pengusaha dapat dipungut, diperhitungkan dan jumlah pajak terutang.

Dalam pengkreditan pajak masukan sama dengan upaya untuk memperoleh

kembali PPN yang telah dibayar, apabila pajak masukan itu telah dikreditkan

berakti PPN yang telah dibayar atas prolehan BKP bisa dikreditkan.

PT. Mitra Beton Mandiri telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

(PKP) dalam hal ini perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan dan

jasa kontraktor seperti bahan bangunan Box Culvert, Kanstin, Paving Block

Ready Mix Concrate, Splite (Batu Pecah), Semen Curah, Pasir additive, semen,

kerikil, koral  dan pasir additive, semen, kerikil, koral, pasir. dan semen.

Kewajiban perusahan dalam membayar pajak yang berkaitan dengan PPh pasal

21, PPh pasal 23, dan juga pasal 25. atas kegiatan perdagangan yang

menghasilkan nilai tambah yang menurut undang-undang perpajakan yang

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Dari hasil kegiatannya, perusahaan telah melaporkan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) atas Pembelian dan Penjualan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2012 terdapat beberapa

ketidaklengkapan (cacat) dalam mengisi Faktur Pajak atas terjadinya transaksi

pembelian yang dilakukan oleh PT. Mitra Beton Mandiri yang disebabkan

perusahaan sebagai penjual yang menerbitkan Faktur Pajak cacat (tidak lengkap)

karena kurangnya sosialisasi, diantaranya:

1. Terdapat kesalahan membuat Faktur Pajak Standar yang cacat (tidak lengkap)

yang disebabkan oleh tidak adanya cap. Pada harga jual/pengantian/uang

muka/termin tidak dicoret sehingga jumlah yang tertera tidak jelas, dan tidak

adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan juga tidak diberikan alamat

sehingga tidak diketahui alamat penjual, dengan hal ini tidak sesuai dengan

peraturan perpajakan menurut ketentuan dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN

pasal 6 ayat (2) per DJP No. 24/PJ/2012 tentang tata cara pengisian Faktur

Pajak. Seharusnya perusahaan dalam mengisi Faktur Pajak yang lengkap, dan

benar, dengan mencantumkan keterangan tentang penyerahan dan pembelian

BKP/JKP. Dalam hal ini yang terdapat  kecacatan  (tidak lengkap) membuat

Faktur Pajak Standar yaitu: PT. Mitra Beton Mandiri sebagai pembeli barang

kena pajak (BKP) yang diterbitkan oleh PT. Gita Riau Makmur sebagai

penjual BKP. PT. Sutan Kasim sebagai penjual BKP menerbitkan Faktur

Pajak ke PT. Mitra Beton Mandiri sebagai pembeli barang kena pajak (BKP),

CV. Multiguna Usaha sebagai penjual BKP menerbitkan Faktur Pajak ke PT.

Mitra Beton Mandiri sebagai pembeli barang kena pajak (BKP).



2. Pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT. Mitra Beton Mandiri tidak sesuai

dengan peraturan perpajakan, karena banyak kesalahan yang dilakukan dalam

pengisian SPT Masa PPN dan juga kecacatan (tidak lengkap) membuat Faktur

Pajak, sehingga dalam hal tersebut, berdasarkan pasal 9 ayat (8) UU PPN

pasal 6 ayat (3) PMK No.84/PMK.03/2012, Maka PPN yang tercantum faktur

pajak cacat (tidak lengkap) tidak lengkap merupakan Pajak Masukan yang

tidak dapat dikreditkan, sementara Pengusaha Kena Pajak penjual akan

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (4) UU KUP. Dalam

hal ini PT. Mitra Beton Mandiri tidak meminta pembetulan faktur pajak yang

cacat (tidak lengkap) kepada perusahaan yang menerbitkan faktur pajak atas

penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak.

3. Pelaporan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilakukan PT. Mitra

Beton Mandiri belum melakukan pencatatan sesuai mekanisme akuntansi yang

belaku. Hal ini dapat dilihat dalam laporan neraca tahun 2012 ternyata PT.

Mitra Beton Mandiri tidak melaporkan Akun PPN lebih bayar sebesar Rp.

2.393.234.326

Prosedur  pengisian SPT Masa PPN memiliki prosedur sendiri, dengan

cara menghitung PPN nya Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, setiap PKP

menjual/membeli BKP harus membuat faktur pajak setiap jual beli. Prosedur

pengisian Faktur pajak harus dengan lengkap,  dan tidak boleh mengisi sebagian

data. Bahkan dalam pengisian SPT Masa PPN juga harus diisi dengan lengkap dan

benar. Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan, dalam ayat ini dapat



mengakibatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tercantum didalamnya tidak

dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat 8 huruf f.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu diadakan penelitian

yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Mitra Beton

Mandiri dengan judul : “ Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) Menurut Peraturan Perpajakan pada PT. Mitra Beton Mandiri”

B.  Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang

dilakukan oleh PT. Mitra Beton Mandiri telah sesuai dengan Peraturan

Perpajakan No. 42 Tahun 2009 ?

C.  Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.   Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

menganalisa penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai menurut undang-

undang No. 42 Tahun 2009  pada  PT. Mitra Beton Mandiri.

2.   Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk menambah wawasan penulis mengenai masalah Pajak Pertambahan

Nilai (PPN)



b. Sebagai bahan informasi tambahan bagi perusahaan dalam menjalankan

dan membuat kebijaksanaan yang akan diterapkan dimasa yang akan

datang.

c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti

permasalahan yang sama.

D.  Metode Penelitian

1.   Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lokasi penelitian, yaitu pada PT. Mitra Beton

Mandiri pada hari rabu tanggal 26 februari 2014, yang bertempat di Jalan

Pekanbaru – Bengkinang. KM 19 Rimba Panjang, Tambang, Kampar, Riau.

3.   Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data .

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

berupa struktur organisasi dan kegiatan usaha perusahaan serta data yang

mencakup pembukuan dan catatan-catatan akuntansi, seperti Neraca, Laporan

Perhitungan Laba Rugi, dan data yang berhubungan dengan Perpajakan yaitu

SPT Masa PPN, Faktur Pajak Standar, Surat Setoran Pajak (SSP) pada masa

tahun 2012.

b. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini berdasarkan dari keterangan lisan dan

laporan yang diperoleh dari bagian Akuntansi dan Perpajakan untuk data

sekundar dan bahan-bahan tulisan yang berdasarkan perundangan-undangan.



3. Metode Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan data dan informasi lainya dilakukan dengan cara

wawancara mendatangi secara langsung bagian akuntansi dan bagian perpajakan

dan ataupun pihak intern perusahaan. Yang mempunyai wewenang untuk

memberi data dan menjelaskan mengenai penerapan perhitungan pajak

pertambahan nilai (PPN) yang sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 42

tahun 2009.

4.   Analisis Data

Untuk menelaah masalah yang ada dalam perusahaan yang diteliti,

penulis menggunakan metode deskriptif yaitu mengumpulkan data yang penulis

peroleh dalam penelitian sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya

mengoreksi kembali teori-teori yang mendukung serta dapat memecahkan

permasalahan sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, penulis membagi ke dalam lima bab yang

mana sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang  Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Berisikan tentang uraian teoritis yang akan membahas teori-teori

yang berhubungan dengan hal-hal yang menjadi pembahasan

tentang penelitian ini.



BAB III: Sejarah Singkat PT. Mitra Beton Mandiri, Struktur Organisasi serta

bidang kegiatan yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai

(PPN).

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan

mengenai perusahaan sehubungan dengan Undang-undang Pajak

Pertambahan Nilai serta Penerapannya pada perusahaan tersebut.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan atas analisa permasalahan, serta

memberi saran-saran yang di beri penelitian yang dilakukan

terhadap perusahaan sehubungan dengan permasalahan yang

terjadi seperti di uraikan pada bab sebelumnya.


