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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi saat ini di negara 

Indonesia dan semakin bertambahnya jumlah penduduk bangsa Indonesia maka, 

harus diiringi dengan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mencapai 

pembangunan yang adil dan merata yaitu dengan cara menggali sumber dana 

yang berasal dari dalam negeri itu sendiri khususnya dari dalam berupa pajak. 

Penerimaan berupa pajak dari dalam negeri dapat menjadi salah satu usaha untuk 

mewujudkan kemandirian suatu bangsa/negara dalam pembiayaan dan 

pembangunan. 

Pendapatan dari sektor ini merupakan penerimaan yang penting bagi negara 

dan sangat diharapkan oleh negara untuk membiayai rumah tangga negara. 

Penerimaan dari sektor ini harus dikelola dengan baik, dengan cara mendorong 

dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya 

dalam bidang perpajakan guna meningkatkan pendapatan negara dari sektor 

pajak. Oleh karena itu, perlu adanya transparansi sebagai suatu tindakan untuk 

melihat apakah pemungutan pajak sudah dilakukan menurut peraturan perundang-

undangan perpajakan yang berlaku.  
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Berdasarkan jenis pajak yang di pungut di Indonesia, pajak terdiri dari pajak 

pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), 

Bea Materai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak daerah diantaranya 

adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak 

Kendaraan Bermotor.  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas 

konsumsi dalam negeri (di dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang 

maupun jasa. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya 

tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan 

umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983  dan telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa pertambahan  nilai itu 

sendiri timbul karena proses produksi Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa 

Kena Pajak (JKP), mulai pembelian bahan baku hingga penjualan mekanisme 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dibebankan kepada penjual yang 

disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

Dalam pengenaan pajak terhadap PKP tersebut, terdapat istilah pajak keluaran 

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

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak, 

jasa kena pajak, atau impor kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah 

pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah 
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dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) 

dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak (JKP).   

KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah unsur pelaksanaan Direktorat 

Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I. KPP Pratama 

Bandung Cibeunying mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 

pelayanan perpajakan dibidang administrasi perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak tidak langsung lainnya diwilayah 

Cibeunying berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur 

Jendral Pajak.  

Penomoran faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kini diatur ulang tata cara 

penomorannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 

PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, 

Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau 

Penggantian. Perubahan dalam ketentuan pembuatan faktur pajak ini 

dimaksudkan untuk mempermudah administrasi baik dari sisi wajib pajak 

maupun fiskus.  

Untuk penomoran faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sendiri, KPP 

Pratama Bandung Cibeunying mengikuti sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan oleh peraturan Direktur Jendral Pajak (DJP). Dimana untuk 

memperoleh nomor seri Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan prosedur 

permintaan kode aktivasi dan password terlebih dahulu lalu melampirkan SPT 



4 
 

Masa PPN 3 bulan terakhir yang sudah jatuh tempo. Apabila semua syarat telah 

terpenuhi maka PKP tersebut dapat memperoleh nomor seri faktur pajak. 

Berdasarkan uraian diatas melatar belakangi penulis untuk melakukan 

penelitian yang selanjutnya disusun dalam Tugas Akhir dengan judul  

“TINJAUAN ATAS PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERTAMBAHAN 

NILAI (PPN) TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK 

PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG 

CIBEUNYING” 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang dapat di identifikasikan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pemberian nomor faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying  

2. Seberapa besar pengaruh dari pemberian nomor faktur pajak secara sentralisasi 

terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penulis melakukan praktik kerja ini adalah untuk mengetahui informasi 

tentang prosedur penomoran faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap 

kepatuhan perpajakan wajib pajak  pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Bandung Cibeunying. 

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir ini pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Cibeunying Bandung adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penomoran faktur Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak pada Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Cibeunying Bandung 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penomoran faktur Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak pada 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying 

 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Adapun kegunaan hasil dari kegiatan praktik pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Cibeunying Kota Bandung, baik kegunaan praktik maupun kegunaan 

akademis, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 
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1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan tentang pelaksanaan penomoran faktur Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruhnya terhadap kepatuhan perpajakan wajib 

pajak serta bahan perbandingan antara teori dan pelaksanaan sebenarnya. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying Bandung 

Sebagai masukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja yang sudah baik 

serta memperbaiki kinerja yang kurang maksimal sehingga menjadi lebih baik. 

3. Bagi pihak lain 

Untuk dapat mendalami bidang studi perpajakan, hasil tugas akhir ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut. 

 

 

1.5 Metode Laporan Tugas Akhir 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode deskriptif 

analisis dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan pada suatu perusahaan pada 

saat sekarang berdasarkan pengamatan serta pelaksanaan praktik kerja yang 

dilaksanakan. 

Metode serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam praktik kerja ini, 

yaitu: 

1. Penelitian lapangan (Field Research) 

a. Observasi (Observation) yaitu pengumpulan data dengan mengamati dan 

meninjau secara langsung pada perusahaan yang bersangkutan. 
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b. Wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya 

jawab secara langsung dengan karyawan atau pihak yang berhubungan 

langsung dan relevan dengan objek yang diteliti. 

c. Kerja praktik (Work Practice) yaitu penulis ikut terlibat langsung di bagian 

yang terkait. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan di peroleh dengan pengumpulan data dan informasi 

literatur yang ada untuk ditelaah serta catatan yang diperoleh di bangku kuliah 

maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan yang akan dibahas. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi penelitian yang menjadi objek penulis yaitu pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying  Bandung yang berlokasi di Jalan 

Purnawarman No. 21 Bandung.  

Waktu kerja praktik dilaksanakan pada 24 Februari 2014 sampai 

dengan 28 Maret 2014. 

  

 

  


