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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dewasa ini pemerintah Indonesia sedang melakukan pembangunan 

disegala bidang, tujuannya untuk mencapai ketahanan ekonomi nasional menuju 

masyarakat adil dan makmur sesuai dengan pembukaan  Undang-Undang Dasar 

1945. Oleh karena itu, hasil-hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati oleh 

seluruh rakyat Indonesia sehingga peningkatan kesejahteraan lahir maupun batin 

dapat di rasakan secara adil dan merata. Salah satu sumber dana yang dapat 

membiayai pembangunan di negara kita dari sektor pajak. 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi suatu 

negara disamping penerimaan devisa, yang merupakan wujud peran serta 

masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan nasional di segala 

bidang. 

Kepabeanan mempunyai peranan penting dalam perdagangan 

internasional, yaitu untuk mengawasi arus lalu lintas barang yang masuk atau 

keluar Daerah Pabean. Dalam kegiatan impor, terdapat pungutan-pungutan yang 

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari pemungutan 

Bea Masuk, Cukai, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor, Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Pajak Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

menerangkan bahwa sistem pelayanan di bidang impor menjanjikan berbagai 

kemudahan diantaranya penyederhanaan prosedur dengan penggunaan sarana 

elektronik dalam proses pembayaran impor barang. Dari keterangan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan di atas, maka setiap wajib 

pajak dalam hal ini importir dapat melakukan kewajiban kepabeanan dan 

perpajakan yang terutang untuk menghitung dan melaporkan pajak dalam rangka 

impor.  Dengan fenomena seperti yang disebutkan, maka ada kemungkinan wajib 

pajak salah memperhitungkan dalam hal Bea Masuk, PPh, PPnBM, PPN impor. 
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Kesulitan yang dirasakan oleh para pemungut pajak negara, terutama 

pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, di dalam pelaksanaannya masih 

banyak para importir yang menghindar dari pemungutan Pajak Dalam Rangka 

Impor, khususnya PPN karena realisasi dari penerimaan PPN dirasakan masih 

jauh dari target Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang perhitungannya 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah 

(PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994 dan UU 

No.18 Tahun 2000. 

Sehubungan dengan masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan praktik kerja dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini dengan memilih judul: “Tinjauan Atas Pelaksanaan Kewajiban Sebagai 

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Pada Kantor 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam  latar belakang 

pemilihan judul di atas, maka masalah yang akan diidentifikasikan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A 

Bandung dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) atas impor barang? 

2. Apa yang menjadi kendala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung 

dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) atas impor barang? 
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1.3  Tujuan Kerja Praktik 

Tujuan penulis melakukan kerja praktek ini seperti yang telah disebutkan 

pada identifikasi masalah adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban Kantor Pelayanan Bea dan Cukai 

Tipe A Bandung dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala Kantor Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe A Bandung dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai pemungut 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang. 

 

1.4  Kegunaan Tugas Akhir 

Kerja praktik yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan 

penulisan ini.  

Adapun kegunaan tersebut antara lain : 

1. Bagi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan 

kebijakan selanjutnya. 

2. Bagi pihak-pihak lain  

Dapat dijadikan bahan pustaka, bermanfaat  bagi pihak lain yang memerlukan 

informasi tambahan mengenai permasalahan yang penulis bahas, serta dapat 

memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Penulis   

Untuk menambah pengetahuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 

impor barang dibandingkan dengan teori yang telah diperoleh dibangku 

perkuliahan beserta penerapannya. 

 

1.5 Metodologi Tugas Akhir 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 

metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan tentang keadaan yang 
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sebenarnya berdasarkan data dan informasi mengenai pelaksanaan kewajiban 

sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang. 

 

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka (Library Research) 

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui peninjauan 

kepustakaan untuk membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori 

yang sebenarnya. Data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca dan 

mempelajari literatur, diktat perkuliahan dan buku-buku yang relevan 

dengan masalah yang diteliti  

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap objek 

penelitian, artinya peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang 

diamati untuk mengumpulkan pengetahuan umum yang cukup, baik 

mengenai tujuan penelitian, objek yang diteliti, maupun pengetahuan tentang 

faktor lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap proses pengamatan. 

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain :  

1. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang 

berlangsung  secara lisan antara dua orang atau lebih, bertatap muka 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 
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1.5.2 Teknik Pengolahan Data 

 Dalam kerja praktik ini, penulis mengolah data yang diperoleh dengan cara 

menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif dan kuantitatif. Yang 

dimaksud dengan pengolahan data secara kualitatif yaitu pengolahan data yang 

telah diberikan oleh objek penelitian kepada penulis, sedangkan pengolahan data 

secara kuantitatif yaitu pengolahan data melalui pengamatan yang dilakukan 

penulis ditempat objek penelitian. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik secara langsung di 

Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Bandung yang berlokasi di Jalan Rumah 

Sakit No.167 Bandung. Sedangkan waktu kerja praktik dilakukan pada bulan 

Januari 2006 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 


