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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Negara Indonesia dan 

dengan beragamnya penduduk bangsa Indonesia, maka diperlukan suatu peraturan 

atau hokum yang dapat mengatur cara hidup mereka, peraturan atau hkum 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. Hukum pajak termasuk ke 

dalam hukum publik, dimana hukum tersebut bersifat memaksa dan apabila tidak 

dipatuhi akan mendapatkan sanksi. 

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau 

Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang 

berasal dari dalam negri berupa penerimaan pajak. 

Oleh karena itu, sector pajak merupakan sumber penerimaan yang penting 

bagi Negara dan sangat diharapkan oleh Negara untuk membiayai rumah tangga 

Negara dan untuk membayar hutang-hutang Negara, khususnya hutang luar negri. 

Sehingga perlu adanya transparansi sebagai suatu tindakan untuk melihat apakah 

pemungutan pajak sudah dilakukan menurut peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Di Indonesia Pemungutan PPN diatur dalam Undang-

Undang RI No : 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai.  

Pesatnya perkembangan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasionala di 

berbagai bidang menurut undang-undang perpajakan harus lebih fleksibel. 

Dimana pemerintah selalu mengadakan penyempurnaan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

yang ada. 

Sedangkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan 

pemungutan pajak di tetapkan dalam undang0undang perpajakan nasional. Dari 

aturan pelaksanaannya salah satu jenia pajak yang di tetepkan Indonesia adalah 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 
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PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negri (di 

dalam daerah PABEAN) baik konsumsi barang maupun jasa. Sesuai dengan 

pertimbangan keadaan ekonomi, social, dan budaya tidak semua jenis barang dan 

jasa dikenakan pajak. 

Pengelompokan Jenis Barang Yang Tidak Dikenakan PPN, Dari Tanggal 1 

Januari 1995 S/D 31 Desember 2000 Adalah Sebagai Berikut : 

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 

sumbernya  

2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan 

warung dan jenisnya  

4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga  

5. Barang hasil peternakan  

 

Pengelompokan Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN 

1. Jasa dibidang kesehatan  

2. Jasa dibidang pelayanan sosial  

3. Jasa dibidang pengiriman surat dan prangko  

4. Jasa dibidang perbangkan asuransi, sewa bumi usaha dengan hak opsi  

5. Jasa dibidang keagamaan  

6. Jasa dibidang pendidikan  

7. Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang tidak dikenakan pajak tontonan  

8. Jasa dibidang penyiaran yang bersifat iklan  

9. Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air 

10. Jasa dibidang tenaga kerja  

11. Jasa dibidang perhotelan  

 

Wajib pajak pribadi atau badan yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena 

pajak, yang dalam lingkungan usaha atau pekerjaannya melakukan kegiatan 

penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan PPN. Pengusaha Kena Pajak hanya 

diharuskan membayar kepada Negara, selisih antara pajak keluaran dengan pajak 

masukan. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis cukup tertarik untuk 

melakukan suatu peninjauan lebih jauh tentang perpajakan, khususnya mengenai 

Pajak Pertambahan Nilai dalam Laporan Tugas Akhir ini, dengan mengambil 

judul : “TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGENAAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) 

PRATAMA BANDUNG BOJONAGARA”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka masalah yang dapat di 

identifikasikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak 

pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung 

Bojonagara. 

2. Bagaimana cara mengatasi proses pengolahan Surat Pemberitahuan Masa 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

1.3 Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tuuan penulis melakukan kerja praktik ini adalah sebagai berikut: 

Adapun tujuan penulis melakukan kerja praktik ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak 

pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung 

Bojonagara. 

2. Untuk mengetahui cara mengatasi proses pengolahan Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

 

1.4 Kegunaan Tugas Akhir 

Dengan memperhatikan tujuan kerja praktik tersebut diatas maka penulis 

mengharapkan dari kerja praktik ini dapat bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan maupun penulis antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan mengarah pada 

perbaikan pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai. 
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2. Bagi Penulis 

Untuk mengetahui sampai sejauh mana penulis dapat menguasai teori dan 

menerapkannya dalam praktik lapangan dan untuk mengetahui secara 

langsung tentang prosedur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Bagi Pembaca  

Laporan Tugas Akhir ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi mereka 

yang memerlukan informasi mengenai perpajakan khususnya yang 

berhubungan dengan PPN. 

4. Bagi Penelitian/pembahasan selanjutnya  

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap peneliti dan perkrmbangan ilmu 

pengetahuan 

 

1.5 Metode Tugas Akhir 

1.5.1 Jenis dan Sumber Data 

Metode  yang digunakan penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini menurut jenisnya terdiri dari: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari si pemberi informasi maupun 

dari pihak yang terkait. Contoh: Tanya jawab atau dialog dengan pegawai 

lingkungan perusahaan, studi dokumentasi dengan mempelajari dokumen dan 

arsip-arsip yang ada, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2. Data Sekunder  

Yaitu data yang didapat secara langsung. Contoh: literatur-literatur, buku-

buku, laporan-laporan yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deskriptif 

yang bertujuan dalam pememcahan masalah yang dihadapi pada masa sekarang. 

Hal ini ditunjukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pengenaan pajak 

pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung 

Bojonagara. 
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Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan :  

1. Peninjauan Lapangan 

Di sini penulis melakukan observasi langsung ke perusahaan yang menjadi 

obyek penelitian atau mengadakan wawancara, baik secara langsung (lisan) 

maupun tidak langsung (tulisan) dengan pihak yang berwenang, dengan tujuan 

untuk memperoleh data primer atau data sekunnder, serta melakukan 

pengamatan terhadap prosedur operasinya. 

2. Peninjauan Kepustakaan 

Dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan guna mengumpulkan 

bahan-bahan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti 

sebagai bahan pendukung data primer dan sekunder yang diperlukan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

 

1.5.3 Teknik Pengolahan Data 

Ditunjukan untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang dihadapi 

perusahaan sehingga perlu diadakannya pengolahan data berdasarkan data yang 

terkumpul. 

Teknik pengolahan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun kembali data yang diperoleh secara sistematis dan teratur guna 

kelancaran di dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini. 

2. Memasukan data yang diperoleh ke dalam computer, guna mempermudah 

mengecek ulang data dan menghindari kesalahan dalam memasukan data yng 

diperoleh. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 Lokasi yang dilakukan penulis dalam rangka mengumpulkan data yang 

diperlukan sebagai dasar penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yaitu pada Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara yang berlokasi di Jalan Ir. 

Sutami No. 1 Bandung. Waktu kerja praktik dilakukan pada bulan Juli 2008 

sampai dengan bulan Agustus 2008. 


