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ABSTRAK 
 
 

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1998, Indonesia yang berpenduduk lebih 
dari 200 juta jiwa memerlukan dana untuk pembangunan nasional demi untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Oleh 
karena itu pemerintah memerlukan potensi-potensi penerimaan dana yang sangat besar 
selain pendapatan dari minyak bumi dan gas alam, tercemin dari APBN 2006 dimana pos 
penerimaan Negara 75% berasal dari pajak. 

Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-undang dasar 
1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan “ Segala pajak untuk keperluan Negara 
berdasarkan Undang-undang ”, sedangkan sebagai pelaksanaannya diatur dalam 
peraturan-peraturan lain. Salah satu dari jenis pajak adalah pajak yang diterapkan di 
Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Subyek Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak dan Bukan Pengusaha Kena 
Pajak. Sedangkan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah  barang dan jasa, yang 
pada prinsipnya seluruh barang dan jasa yang diserahkan di dalam daerah pabean 
termasuk ke dalam kriteria barang dan jasa kena pajak. 

Penulis melakukan kerja praktek atas pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan 
pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AGANSA PRIMATAMA yang merupakan 
perusahaan dagang (trading company) yang bergerak di bidang penjualan spare part 
mesin-mesin textile, mulai dari proses spinning, weaving, knitting dan mesin-mesin 
textile lainnya. PT. AGANSA PRIMATAMA hanya sebagai distributor dalam penjualan 
spare part industri textile tanpa merubah bentuk, warna dan fungsi barang tersebut. 
 Tujuan dari Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui tata cara pemungutan, 
penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. AGANSA PRIMATAMA. 
 Dalam tugas akhir ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian lapangan (field research), untuk memperoleh data primer. Artinya secara 
langsung melibatkan unsur-unsur di dalam perusahaan sebagai objek penelitian, yaitu 
melalui : wawancara, observasi, kerja praktek. Serta metode Studi kepustakaan (library 
research), untuk memperoleh data sekunder yang akan digunakan sebagai dasar 
pembahasan, yaitu dengan mempelajari literatur  baik melalui buku, majalah, jurnal, 
maupun bahan-bahan yang penullis peroleh selama perkuliahan. 

Berdasarkan hasil kerja praktek, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan, 
pemungutan atau pengenaan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas 
Penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak pada PT. AGANSA 
PRIMATAMA sudah memadai serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 
2000 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang atau Jasa. penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi 
perusahaan. Namun masih terdapat hal-hal yang harus segera diperbaiki oleh pihak 
perusahaan yaitu pihak perusahaan harus mempunyai departemen atau bagian yang 
khusus menangani perpajakan untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan dalam 
melaksanakan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dan hendaknya pihak 
perusahaan selaku Pengusaha Kena Pajak terus meningkatkan kepatuhan dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak mengurangi pengawasan dan 
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pengendalian intern perusahaan terhadap setiap kegiatan perusahaan khususnya dibidang 
perpajakan, dan dapat mengantisipasi hal-hal yang menghambat kepatuhan perpajakan 
dengan cara mengikuti penyuluhan-penyuluhan perpajakan, seminar, pelatihan atau 
pendidikan untuk meningkatkan kualitas pegawai dan bekerja sama dengan Kantor 
Pelayanan Pajak Tegallega. 

 


