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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan 

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat 

yang adil dan makmur, maka pemerintah (negara) berusaha untuk 

menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat 

mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak 

terlepas dari masalah pembiayaan pembangunan. 

Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. 

Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk 

lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan 

pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena 

itu, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dan 

meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang 

berupa pajak. 

Pajak sebagai sumber penerimaaan negara yang paling besar memiliki 

kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan 

kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan 

pajak sebagai sumber utamanya. Berbagai kebijakan pokok pemerintah di 

bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada 

upaya meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak selain 
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diupayakan melalui pemeriksaan, penyidikan dan penagihan, dapat juga 

diperoleh dari tulang punggung self assessment system, yaitu meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pembayaran pajak digunakan 

untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. 

Sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang 

berupa pajak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan 

nasional agar dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka 

dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan yang 

tercermin dalam kepatuhan membayar pajak. 

Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan 

mencakup jenis pajak, tarif pajak dan cara pembayaran pajak sehingga 

diharapkan sistem pembayaran pajak akan lebih adil dan wajar serta jumlah 

wajib pajak akan semakin banyak. Dalam sistem pemungutan pajak yang baru 

yaitu dari official assessment system menjadi self assessment system wajib 

pajak diberi kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan, sedang pihak 

fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan undang-undang yang 

didalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksi-sanksi bagi wajib pajak 

yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. 

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 
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Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah Pajak 

Penghasilan (PPh), sedangkan pajak tidak langsung contohnya adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang 

lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut 

pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecendrungan 

peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih 

menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan 

Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang 

dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya 

dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di 

atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku 

untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang 

dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang sudah kita 

ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat 

Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain 

sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang 

termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada 

prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki 

NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang 

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut 

PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara. 
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-

faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, 

menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. 

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena 

pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada 

penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap 

merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang 

berdasarkan self assessment yakni pemerintah memberikan kepercayaan 

kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutangnya, 

menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke 

Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT).  

Suatu instansi tidak selalu berjalan dengan baik dalam pelaksanaan 

kegiatannya, begitu juga yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bantul dalam hal penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Permasalahan 

yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul adalah penerimaan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

pada tahun 2009-2010 belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. 

Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka 

tinjauan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bantul sangat dibutuhkan, sehingga pada tahun berikutnya 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bantul bisa terealisasi secara maksimal sesuai dengan target yang 

ditetapkan. 
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Dari uraian tersebut di atas, penulis menyadari betapa pentingnya 

pemahaman atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga penulis tertarik 

untuk mengambil judul “Tinjauan Atas Penerimaan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul Periode Tahun 

2009-2010”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

 Pada penelitian ini permasalahan dibatasi pada rencana dan realisasi 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bantul, dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul periode 

tahun 2009-2010. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan 

dikaji adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana rencana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bantul periode tahun 2009-2010? 

2. Bagaimana realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bantul periode tahun 2009-2010? 

3. Apakah hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

periode tahun 2009-2010? 
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D. Tujuan Tugas Akhir 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui rencana penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul periode tahun 2009-2010. 

2. Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul periode tahun 2009-2010. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerimaan 

Pajak  Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bantul periode tahun 2009-2010. 

 

E. Manfaat Tugas Akhir 

 Adapun manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 Bagi kalangan yang membutuhkan informasi tentang Rencana  

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang Realisasi 

Penerimaaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan juga untuk mengetahui 

hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul, serta 

dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Peneliti 

 Penelitian ini dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori 

yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik yang 

sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan. 

b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul 

 Sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan penerimaan 

pajak terutama dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 

berikutnya. 

c. Universitas Negeri Yogyakarta 

 Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah 

perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Negeri 

Yogyakarta serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca 

khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah 

yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 


