
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional mensejahterakan masyarakat 

adil dan makmur, diperlukan pembangunan di segala sektor. Pelaksanaan 

pembangunan membutuhkan  partisipasi dari masyarakat, dikarenakan erat 

kaitannya dengan taraf hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan, 

diperlukan biaya yang cukup besar dan salah satu sumbernya adalah dari sektor 

pajak. Pajak tersebut bersumber dari masyarakat, oleh karena itu kesadaran 

membayar pajak harus selalu ditingkatkan sesuai dengan undang-undang dan 

peraturan yang berlaku.  

 Sebagai salah satu penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan 

yang tepat, karena jumlahnya relatif lebih stabil. Dari sektor tersebut diharapkan 

partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dapat 

diwujudkan secara nyata.  

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat 

kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib 

membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak 

mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang fungsinya 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, sehubungan dengan tugas 

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak merupakan alat untuk 

kepentingan bersama yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh rakyat 



Indonesia. Jenis pajak menurut lembaga pemugutnya terdiri atas Pajak Pusat dan 

pajak Daerah. Pajak Pusat terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn Bm), Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai. Pajak Daerah terdiri atas Pajak 

Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan dan lain-lain.  

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan 

atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak maupun penmanfaatan Jasa Kena 

Pajak. Pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan 

kepada konsumen akhir menurut Djoko Mulyono. Dengan kata lain Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas pertambahan nilai yang dalam bahasa 

inggris disebut “Value added” dari barang dan jasa yang dihasilkan atau 

diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai Bersifat 

objektif dan merupakan jenis pajak tidak langsung, yang harus diperhatikan saat 

pengenaannya adalah objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai yang dapat 

dilimpahkan kepada pihak konsumen. Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) barang dan jasa adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan Pajak 

Penjualan Barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000. 

PT. BARATA INDONESIA (Persero)-BANDUNG adalah Badan usaha 

yang dimiliki oleh negara yang merupakan wajib pajak badan selain subjek Pajak 

atas pertambahan nilai dari kegiatan usaha yang dijalankannya. PT. BARATA 

INDONESIA (Persero)-BANDUNG  sebagai Pemotong Pajak Pertambahan Nilai 



wajib melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan 

Nilai. Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian yang 

selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul : “TINJAUAN 

ATAS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN 

PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. BARATA 

INDONESIA (Persero)-BANDUNG” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan Uraian dalam latar belakang pemilihan judul di atas dan 

mengacu kepada topik pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai, penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BARATA INDONESIA (Persero)-

BANDUNG 

2. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam hal pelaksanaan pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. BARATA 

INDONESIA (Persero)-BANDUNG 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja praktik 

 Maksud penulis melakukan kerja praktik ini adalah untuk memperoleh 

data mengenai pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak 

Pertambahan Nilai pada PT. BARATA INDONESIA (Persero)-BANDUNG 



 Berdasarkan Identifikasi Masalah yang telah penulis uraikan diatas, tujuan 

kerja praktik ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan 

pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai  

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan 

pemungutan, pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai  

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

 Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

berbagai pihak, antara lain:  

a. Bagi penulis 

Sebagai salah satu syarat untuk menempuh program studi Diploma III di 

Universitas Widyatama dan untuk menambah wawasan, pengalaman, 

pengetahuan dalam penyusunan laporan tugas akhir serta mengetahui praktik 

yang terjadi dalam suatu perusahaan mengenai pelaksanaan pemungutan, 

penyetoran dan pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai. 

b. Bagi perusahaan 

Sebagai masukan dalam melaksanakan ketentuan di bidang perpajakan untuk 

menunjang efektifitas perusahaan. 

c. Bagi Rekan-rekan Mahasiswa  

Sebagai tambahan wawasan dan/atau sebagai acuan dalam membuat laporan 

tugas akhir 

 



1.5 Metodologi Laporan Tugas Akhir 

 Metode penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif yaitu suatu metode yang menggambarkan mengenai masalah yang 

sedang berlangsung berdasarkan data yang diperoleh, kemudian ditarik 

kesimpulannya serta saran-saran bilamana diperlukan, penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. 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 penulis peroleh 

selama perkuliahan. 

2. Studi lapangan (Field research). Untuk memperoleh data primer, yaitu 

peninjauan yang dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan langsung 

ketempat terdapatnya masalah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang 

akurat dan relevan. Studi lapangan terdiri dari : 

• Wawancara (Interview) 

Penulis mengumpulkan data dengan cara tanya jawab secara langsung 

dengan pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk 

memberikan data dan keterangan yang lainnya. 

• Observasi langsung 

Yaitu dengan cara mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian 

yang berhubungan dengan data yang diperlukan  

3.   Kerja praktik, yaitu penulis turut ikut kerja langsung terhadap objek yang 

diamati di lapangan 



1.6 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. BARATA 

INDONESIA (Persero)-BANDUNG  yang berlokasi dijalan Industri No. 15 

Bandung. Adapun waktu pelaksanaannya mulai dari tanggal 9 Februari 2009 

sampai dengan 8 Maret 2009           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


