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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan UUD 

1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara, karena itu 

menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban 

kenegaraan bagi setiap warga negara yang merupakan sarana peran serta 

dalam wujud pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Untuk 

mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan investasi dalam jumlah 

yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. 

Dana membiayai sendiri seluruh pembangunan nasional bersumber pada 

tabungan  masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang 

berasal dari ekspor. 

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang 

oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak 

mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditujukan dan gunanya 

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo dan 

Wirawan B.Iiyas 2002 : 4).  

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara 

adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan 

(PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 

8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 

Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan 

PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru 

yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010.     

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak penjualan yang dipungut  

atas dasar nilai tambah yang dilakukan oleh oleh bendaharawan atas barang 

atau jasa yang dijual. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak tidak langsung 
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yang pada akhirnya dikenakan kepada konsumen terakhir dari barang atau 

jasa kena pajak. Sedangkan mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

dilakukan oleh bendaharawan dengan melakukan pemungutan, perhitungan, 

penyetoran serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi 

pada setiap bulannya. 

Memperhatikan  uraian di atas, sudah sewajarnya bila pemilik atau yang 

memperoleh barang kena pajak dan jasa kena pajak menyerahkan sebagian 

nilai ekonomis yang diperoleh kepada pemerintah melalui pembayaran 

Pajak Pertambahan Nilai. Sebagaimana Pasal 1 angka 27 Undang-Undang 

PPN Tahun 2009 Pemungut PPN adalah Bendaharawan Pemerintah, Badan 

atau  Instansi Pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk 

memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang oleh 

Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 

Pajak. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk Menteri 

Keuangan untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang 

terutang adalah Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional 

Jawa Tengah.  

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

mengambil judul “MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI ATAS SEWA ASET YANG 

DIDAYAGUNAKAN PADA PERUM BULOG DIVRE JAWA 

TENGAH.” 

 

1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis memberikan batasan ruang 

lingkup pembahasan. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup 

Tugas Akhir sehingga tidak menyimpang dari judul yang dipilih mengenai 

pelaksanaan pemungutan  Pajak Pertambahan Nilai oleh Perum BULOG  

Divre Jawa Tengah yaitu mengenai : 

1. Dasar Hukum dan Penjelasan PPN ( Pajak Pertambahan Nilai). 
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2. Subjek dan Objek serta Pengecualian PPN menurut UU No.42 tahun 

2009. 

3. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

4. Dasar Pemungutan Pajak dan Tarif Pertambahan Nilai (PPN). 

5. Mekanisme  Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

oleh Badan Usaha Milik Negara atas transaksi sewa aset pada Perum 

BULOG Divre Jawa Tengah. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan Tugas Akhir, selalu memiliki kegunaan serta 

tujuan yang hendak dicapai dari hasil kegiatan yang dilakukan itu sendiri. 

Oleh karena itu, tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan  pajak pada Perum BULOG 

Divre Jawa Tengah. 

2. Untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman dunia kerja bagi 

mahasiswa untuk lebih siap dalam menghadapi persaingan dunia 

kerja. 

3. Untuk membandingkan teori yang sudah diperoleh di bangku 

perkuliahan dengan praktik di lapangan. 

4. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III 

Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

 Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penulisan dapat memperdalam sampai sejauh mana teori 

yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik yang ada di 

lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada, serta untuk 

menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat penting 

kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang 

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak 

ukur sampai dimana keberhasilan Universitas Diponegoro maupun 

mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. 

3. Bagi Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah 

Hasil penulisan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

serta masukan yang dapat dikembangkan dalam Perum BULOG 

Divisi Regional Jawa Tengah sebagai salah satu upaya untuk 

meningkatkan standar prosedur dalam pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai. 

4. Bagi Pembaca 

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah 

informasi dan pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai, serta 

juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa 

yang akan mengadakan praktek lapangan dimasa yang akan datang. 

 

1.4 Cara Pengumpulan Data 

1.4.1     Data Penelitian 

1. Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan dan diolah  

sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari 

objeknya (Supranto, 1989:11). Penulis memperoleh data primer 

dengan melakukan wawancara dengan beberapa pegawai yang 

terkait dan melihat kerja langsung yang dilakukan di Perum 

BULOG Divisi Regional Jawa Tengah. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya 

sudah dalam bentuk publikasi (Supranto, 1989:11). Dalam hal ini 

penulis memperoleh data dari berbagai sumber yang berupa buku 

literatur maupun sumber-sumber referensi lainnya sesuai dengan 
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praktik kerja lapangan yang dilakukan. Data sekunder yang 

digunakan salah satunya adalah buku Perum BULOG Divisi 

Regional Jawa Tengah. 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan ini adalah : 

1. Metode Observasi 

Observasi adalah data yang dikumpulkan untuk kepentingan 

penelitian (Maryati, 1998:9). Dalam hal ini penulis melakukan 

pengamatan langsung dari lapangan. Metode ini dilakukan dengan 

kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) selama 3 bulan di Perum 

BULOG Divisi Regional Jawa Tengah. 

2. Metode Wawancara 

Dalam metode wawancara ini, penulis selaku pihak pencari data 

melakukan wawancara langsung dengan respondennya. Cara yang 

dilakukan bisa tatap muka secara langsung, melalui telepon, atau 

menggunakan surat atau daftar pertanyaan (Maryati, 1998:13). 

Dalam metode ini penulis mengadakan wawancara atau 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada beberapa 

pegawai Perum BULOG Divisi Regional Jawa Tengah yang 

terkait. 

3. Metode Kepustakaan  

Metode kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan cara 

pengumpulan data yang bersumber pada buku-buku yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dengan cara ini penulis 

mengumpulkan dan membaca berbagai macam buku referensi serta 

dokumen yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam Tugas 

Akhir ini. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Tugas Akhir ini terdiri dari empat bab dimana masing-masing bab 

terdapat beberapa sub bab dengan susunan sebagai berikut: 
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BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam  bab ini diuraikan hal mengenai Latar Belakang, 

Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, 

Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan 

Laporan. 

BAB II     GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini diuraikan hal-hal mengenai gambaran umum 

Perum BULOG Divre Jawa Tengah, yang meliputi Sejarah 

Berdirinya Perum BULOG, Visi dan Misi Perushaan,  

Nilai-Nilai Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan Good 

Corporating Governance (GCG) Perum BULOG, Struktur 

Organisasi, Penjelasan Tugas dari Masing-Masing Struktur 

Organisasi, serta Lokasi Perum BULOG Divre Jawa 

Tengah. 

BAB III  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK 

 Dalam bab ini diuraikan tentang Pengertian Pajak secara 

Umum dan Pengertian Pajak Pertambahan Nilai, Dasar 

Hukum Pajak Pertambahan Nilai, Subjek dan Objek Pajak 

Pertambahan Nilai, Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, 

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai, 

Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai. Disamping itu juga dijelaskan tentang cara 

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai disertai dengan 

contoh-contohnya. Dan yang terakhir adalah tentang 

Mekanisme Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang ada 

di Perum BULOG Divre Jawa Tengah. 

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi rangkuman serta akan menarik 

kesimpulan dari uraian Bab III yang telah ditulis dalam 

pembahasan.  


