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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

  
 
1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 
 

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 daripada 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, 

 Pajak  merupakan distribusi dana rakyat  kepada pemerintah. Dengan. Hal 

ini berarti bahwa iuran yang dibayar oleh rakyat merupakan perwujudan dari jiwa 

kegotongroyongan nasional yang datang dari kesadaran diri sendiri, karena itu 

selayaknya setiap warga negara yang ikut berperan serta tersebut dihargai oleh 

pemerintah dengan menggunakan dana dari rakyat seefisien dan seefektif 

mungkin. 

 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.  Pemungutan pajak 

terutama mempunyai fungsi untuk mengisi kebutuhan dana dan untuk pembiayaan 

pembangunan nasional. 

Salah satu dari segala jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas 

konsumsi barang kena pajak di dalam Daerah Pabean. 

 Dalam era reformasi saat ini, perkembangan sosial, ekonomi dan politik 

berlangsung sangat cepat sehingga perubahan sistem perpajakan yang pernah 

dilakukan belum dapat menampung perkembangan dunia usaha karena masih 

dijumpai kelemahan-kelemahan dalam Undang-undang Perpajakan. 
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 Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan 

mengamankan penerimaan negara, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) No. 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 

1994 dan terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang mempunyai 

sasaran menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan 

memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. 

 Permasalahannya sekarang adalah sejauh mana Wajib Pajak (WP) tanpa 

kecuali mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya (memungut, menyetor 

dan melapor), tentu saja hal ini kembali kepada kesadaran masing-masing Wajib 

Pajak. 

 Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang masalah Pajak Pertambahan Nilai. Maka dari itu 

penulis mengambil judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN 

PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. AGANSA PRIMATAMA 

BANDUNG”. 

 

1.2 Identifikasi Pembahasan 

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan judul dan melakukan Kerja 

Praktek, maka pokok penulisan laporan tugas akhir oleh penulis adalah 

pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

pada PT. AGANSA PRIMATAMA. Adapun pembahasan yang diajukan penulis 

adalah : 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan tata cara pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai pada PT. AGANSA PRIMATAMA Bandung ? 

2. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 

pada PT. AGANSA PRIMATAMA Bandung ? 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. AGANSA PRIMATAMA 

dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) serta upaya-upaya yang ditempuh PT. 

AGANSA PRIMATAMA dalam mengatasi hambatan tersebut ? 
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1.3  Maksud dan Tujuan Kerja Praktek 

Maksud dari Kerja Praktek ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 

dalam menempuh Ujian Akhir Program Diploma III (Tiga) Program Studi 

Akuntansi pada Universitas Widyatama  Bandung. 

 Sedangkan tujuan dari Kerja Praktek yang dilakukan oleh penulis adalah : 

1. Mengetahui tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. 

AGANSA PRIMATAMA Bandung. 

2. Mengetahui prosedur pelaksanaan penyetoran dan pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai pada PT. AGANSA PRIMATAMA Bandung. 

3. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh PT. 

AGANSA PRIMATAMA dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran 

dan pelaporan serta upaya-upaya yang ditempuh oleh PT. AGANSA 

PRIMATAMA  dalam mengatasi hambatan tersebut. 

 

1.4   Kegunaan Kerja Praktek 

Adapun kegunaan dari Kerja Praktek ini adalah : 

1. Bagi Penulis. 

Menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya pelaksanaan 

pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

membandingkan dengan teori yang didapat dengan praktek sesungguhnya. 

2. Bagi PT AGANSA PRIMATAMA   

Diharapkan dapat memberikan manfaat  bagi PT AGANSA PRIMATAMA 

yaitu mengenai hasil yang diperoleh dari hasil Laporan Tugas Akhir ini 

dapat dijadikan masukan bagi PT AGANSA PRIMATAMA sebagai bahan 

pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya tersebut. 

3. Bagi Pihak  Lain  

Mudah-mudahan hasil Kerja Praktek ini dapat digunakan sebagai bahan 

informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. 
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1.5   Metode Tugas Akhir 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam Kerja Praktek 

ini adalah : 

1. Penelitian lapangan (field research), untuk memperoleh data primer. Artinya 

secara langsung melibatkan unsur-unsur di dalam perusahaan sebagai objek 

penelitian, yaitu melalui : 

a. Wawancara, yaitu teknik  pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan 

bertanggung jawab untuk memberikan data dan keterangan lainnya. 

b. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dimana penulis membuat 

pertanyaan pada pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Observasi, yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi 

penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan. 

d. Kerja Praktek, yaitu penulis melakukan kerja langsung di lokasi penelitian. 

2. 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. 

 

 

1.6 Waktu dan Lokasi Kerja Praktek 

Lokasi Kerja Praktek yang penulis lakukan, yaitu pada PT. AGANSA 

PRIMATAMA yang beralamat di Kopo Plaza blok D 19 Jl. Peta Lingkar Selatan 

Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan oleh penulis dimulai pada 

tanggal 5 Pebruari 2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 


