
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latarbelakang Pemilihan Judul 

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Fasli Jalal (2013) diakses dari www.republika.co.id mengungkapkan diperkirakan 

jumlah penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 250 juta jiwa dengan 

pertumbuhan penduduk 1,49 persen per tahun. Dengan semakin meningkatnya 

jumlah penduduk di Negara Indonesia dan beragamnya penduduk bangsa Indonesia, 

maka diperlukan suatu peraturan atau hukum yang dapat mengatur cara hidup 

mereka, peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat 

agar tercipta rasa aman, tentram, disiplin, dan terhindar dari hal-hal yang bersifat 

negatif. Salah satu hukum yang harus ditaati oleh masyarakat adalah hukum pajak. 

R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum 

publik. Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur 

hubungan antara penguasa dengan warganya. Hukum publik memuat cara – cara 

untuk mengatur pemerintahan. Menurutnya, yang termasuk hukum publik antara lain 

hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administratif, sedangkan hukum pajak 

merupakan bagian dari hukum administratif (Resmi, 2008 :4). 

Hukum Pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari 

peraturan – peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil 

kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan 

melalui kas Negara sehingga itu merupakan bagian dari hukum publik, yang 

mengatur hubungan – hubungan antara Negara dengan orang – orang atau badan – 

badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Abunyamin, 2010:13). 

Direktorat Jendral Pajak (2011: iii), pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi 

dalam penerimaan Negara. Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari 

masa ke masa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi suatu kebutuhan 
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kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya 

target penerimaan Negara yang berasal dari pajak. 

Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

Negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2011:3). 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta 

wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah 

undang – undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, 

tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk 

peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tanggung 

jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan 

di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi 

kewajiban tersebut.  

Menurut Direktorat Jendral Pajak (2011:3), iuran yang diserahkan rakyat 

kepada kas Negara tersebut adalah semata-mata perwujudan kewajiban dan 

pengabdian kepada Negara yang merupakan partisipasi anggota masyarakat di dalam 

memenuhi pembiayaan Negara, pembangunan, dan pengabdian nasional. Hal ini 

berati bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan ekspresi / perwujudan dari 

jiwa kegotongroyongan nasional yang datang dari kesadaran diri sendiri.  

Iuran yang berupa pajak tersebut dapat disampaikan kepada Kantor Pelayanan 

Pajak yang terdapat didaerah Wajib Pajak tinggal, salah satunya adalah Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Aim Nursalim Shaleh 

(2012:3) mengatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung 

Cibeunying berhasil mengamankan penerimaan pajak sebesar lebih dari 1,2 triliun 

rupiah atau sebesar 134,93% dari target yang dibebankan oleh Direktorat Jendral 

Pajak. Prestasi tersebut menepatkan KPP Patama Bandung Cibeunying pada rangking 



2 pencapaian penerimaan dari 331 KPP Nasional dan rangking 1 di tingkat Kantor 

Wilayah DJP Jawa Barat I. 

Pengamanan penerimaan pajak sebesar lebih dari 1,2 triliun merupakan 

termasuk di dalamnya PPN. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas 

konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yng dikenakan secara bertingkat di setiap 

jalur produki  dan distribusi. Pengenaan pajak pertambahan nilai sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan 

objek dari pajak pertambahan nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik 

di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola 

transaksi bisnis yang baru. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan 

bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam 

suatu masa pajak atau tahun pajak atau bagian tahun pajak dalam system tersebut. 

Jadi, pengertian SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan 

perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan 

atau harta dan kewajiban (Wahono , 2012:264). 

Terdapat 2 jenis Surat Pemberitahuan (SPT) antara lain SPT Tahunan dan 

SPT Masa. SPT Masa PPN merupakan salah satu bagian dari SPT Masa. Pada SPT 

Masa PPN, mulai Masa Pajak Januari 2011 telah di umumkan salah satunya pada 

situs depkeu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan format baru SPT Masa 

PPN, yaitu SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM. Pemberlakuan 

format baru ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara 

Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 

(SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman 

Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Pada peraturan terbarunya juga 

didalamnya membahas tentang formulir penyampaian SPT Masa PPN. 



Formulir SPT Masa PPN yang baru disebut dengat formulir SPT Masa PPN 

1111 yang akan menggantikan SPT Masa PPN 1107 dan SPT Masa PPN 1108. 

Format SPT Masa PPN 1111 ini telah disesuaikan dengan format scanning sehingga 

tidak ada lagi bentuk SPT format scanning dan SPT format non scanning . 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dan berdasarkan perubahan 

yang terjadi, penulis tertarik untuk mengamati bagaimana tata cara penyampaian 

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1111 dan penulis juga ingin mengetahui 

perbedaan apa saja yang ada akibat dari perubahan peraturan tersebut. Maka judul 

yang akan di angkat oleh penulis dalam pembuatan Tugas Akhirnya adalah :     

“ANALISIS PERBANDINGAN ATAS PELAPORAN SURAT 

PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPN 1111 DENGAN SPT MASA PPN 1107 

DAN 1108 YANG DILAPORKAN OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) 

KEPADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDUNG 

CIBEUNYING “. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengidentifikasikan pokok 

permasalahan  sebagai berikut :  

1. Bentuk dan isi SPT Masa PPN formulir 1107 dan 1108. 

2. Tata cara pengisian dan prosedur penyampaian formulir SPT Masa PPN 1111. 

3. Perbedaan SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

dengan menggunakan SPT Masa PPN 1107 dan 1108 dengan SPT Masa PPN 

1111. 

  

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban dari masalah 

yang telah dijelasakan pada identifikasi masalah dengan tujuan yang hendak dicapai 

adalah :  

1. Mengetahui bentuk dan isi SPT Masa PPN formulir 1107 dan 1108. 



2. Mengetahui tata cara pengisian dan prosedur penyampain SPT Masa PPN 1111. 

3. Mengetahui adanya perbedaan SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan SPT Masa PPN 1107 dan 1108  dengan 

SPT Masa PPN 1111. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapakan penelitian ini 

akan berguna bagi :  

1. Bagi penulis yaitu :   

a. Penelitian ini berguna untuk manambah wawasan dari penulis dalam konteks 

materi perpajakan dan juga berguna sebagai salah satu syarat dalam ujian 

akhir jurusan Akuntansi program Diploma III di Universitas widyatama 

Bandung. 

b. Latihan teknis untuk membandingkan antara teori yang telah didapatkan 

semasa perkuliahan dengan fakta yang terjadi dilapangan. 

c. Dapat mengetahui lebih jelas tata cara penyampaian dan pengolahan SPT 

Masa PPN 1107 da 1108. 

d. Dapat mengetahui lebih jelas tata cara penyampaian dan pengolahan SPT 

Masa PPN 1111 yang yang baru saja ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. 

e. Mengetahui perbandingan perbedaan antara peraturan yang lama yaitu SPT 

Masa PPN 1107 dan 1108 dengan peraturan yang baru yaitu SPT Masa PPN 

1111. 

2. Bagi pihak lain yaitu : 

Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi masukan yang 

berguna dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk mahasiswa yang akan 

membuat tugas akhir ataupun sebagai penambahan pengetahuan secara umum.  

 

 



 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih akurat lagi dalam 

mengerjakan tugas akhir ini penulis langsung melakukan kegiatan magang pada 

tempat yang akan diteliti. Adapun tempat yang akan menjadi objek penelitian adalah 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying yang berada di Jalan 

Purnawarman no. 21. Adapun waktu untuk penelitian yang penulis lakukan yaitu 

pada 18 Maret 2013 sampai dengan 18 April 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


