
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembiayaan belanja negara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Negara 

memerlukan sumber pendapatan untuk dapat membiayai perbelanjaan negaranya. 

Pendapatan negara pada tahun 2015 sebesar Rp 1.491,5 triliun. Salah satu sumber 

pendapatan negara yang paling besar adalah pajak. Sumber pendapatan lainnya selain 

pajak adalah penerimaan sumber daya alam (pendapatan minyak bumi, pendapatan 

gas alam, pendapatan pertambangan umum, pendapatan kehutanan, dan pendapatan 

perikanan), bagian pemerintah atas lama BUMN, dan hibah. Realisasi penerimaan 

pajak pada tahun 2015 sebesar Rp 1.235,8 triliun (www.kemenkeu.go.id). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 

terbesar dalam negeri. Untuk memaksimalkan penerimaan negara, maka pemerintah 

selalu menargetkan penerimaan pajak yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. 

Pajak mempunyai fungsi sebagai penerimaan, yaitu sumber dana yang diperuntukkan 

bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2013). 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2011). Yang artinya Wajib Pajak 

diharuskan membayar kewajibannya sebagai warga negara. Wajib Pajak adalah orang 

pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu jenis pajak yang berlaku di 

Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo, 2011).  

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang 

merupakan (Mardiasmo, 2011): 

1. pegawai; 

2. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, 

atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya; 

3. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi: 

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, 

akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris; 
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b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang 

sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model; 

c. olahragawan; 

d. penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; 

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah. 

4. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan 

dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi: 

a. peserta perlombaan dalam segala bidang; 

b. peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja; 

c. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan 

tertentu; 

d. peserta pendidikan, pelatihan, dan magang; 

e. peserta kegiatan lainnya. 

Dalam PPh Pasal 21 bagi orang pribadi ada 2 (dua) jenis, yaitu pegawai tetap dan 

pegawai tidak tetap. Untuk menentukan besarnya pajak yang akan dibayar oleh Wajib 

Pajak menggunakan tarif progresif, yaitu persentase tarif yang digunakan semakin 

besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Cara menghitung pajak yang 

harus dibayar yaitu penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak 
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(PTKP), lalu diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP tersebut dikalikan sesuai 

dengan tarifnya.  

Berikut adalah PTKP 2016 dan besarnya tarif pajak untuk PKP: 

Tabel 1.1 PTKP 2016 

Uraian PTKP 

Wajib Pajak 54.000.000,- 

+ Kawin 4.500.000,- 

+ Tanggungan 1 4.500.000,- 

+ Tanggungan 2 4.500.000,- 

+ Tanggungan 3 4.500.000,- 

 

Tabel 1.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak 

Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan RP 50.000.000,00 5% 

Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 15% 

Di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 25% 

Di atas Rp 500.000.000,00 30% 
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PPh Pasal 21 menganut sistem self assessment dimana sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

pajak yang terutang. Yang artinya Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan 

melaporkan pajaknya sendiri. Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran 

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 

dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk 

oleh Menteri Keuangan. Tempat pembayaran pajak dapat dilakukan di bank yang 

ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau dapat dilakukan di kantor pos. Batas waktu 

pembayaran dan penyetoran pajak PPh Pasal 21 paling lama tanggal 10 (sepuluh) 

bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Menurut Mardiasmo, SPT adalah surat 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Selain PPh Pasal 21, ada juga pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak 

tidak langsung dan pajak atas konsumsi dalam negeri. PPN dapat dikenakan atas 

Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Barang adalah barang 

berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau 

barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan jasa adalah setiap 

kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, 
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termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau 

permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Mardiasmo, 2011).  

Berikut adalah objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN): 

- Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 

- Impor BKP. 

- Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 

- Pemanfaatan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. 

- Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 

Pabean. 

- Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 

- Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 

- Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 

- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau 

digunakan pihak lain. 

- Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk 

diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak 

Masukannya tidak dapat dikreditkan. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 tarif PPN yang berlaku 

atas penyerahan BKP/JKP sebesar 10%, sedangkan tarif PPN atas ekspor BKP/JKP 

sebesar 0%. Untuk menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
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terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikalikan dengan tarifnya.  

Yang menjadi DPP adalah: 

- Harga Jual 

- Penggantian 

- Nilai impor 

- Nilai ekspor 

- Nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak 

yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur Pajak dibuat saat 

penyerahan BKP/ penyerahan JKP, saat penerimaan pembayaran dalam hal 

penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/sebelum penyerahan JKP, 

saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, 

dan saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

Melihat adanya aset yang begitu banyak di luar Indonesia, munculah berita akan 

adanya Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) agar aset-aset yang berada di luar 

Indonesia dapat ditarik masuk kembali ke dalam negeri. Menurut Undang-Undang 

No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pengampunan Pajak adalah 

penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 

perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta 

dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Pengampunan Pajak. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas 

negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Dengan melalui Tax Amnesty, selain 
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diharapkan dapat membawa kembali dana warga negara Indonesia yang ada di luar 

negeri, namun juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan 

meningkatkan pendapatan pajak tahun 2016.  

Tax Amnesty diadakan dengan 3 periode, periode pertama 1 Juli 2016 s.d 30 

September 2016, periode kedua 1 Oktober s.d 31 Desember 2016, dan periode ketiga 

1 Januari s.d 31 Maret 2017. Penghitungan Uang Tebusan yaitu Dasar Pengenaan 

dikalikan dengan tarifnya. Besarnya tarif Tax Amnesty untuk repatriasi atau deklarasi 

dalam negeri pada periode pertama sebesar 2%, periode kedua sebesar 3%, dan 

periode ketiga sebesar 5%. Sedangkan untuk deklarasi luar negeri pada periode 

pertama sebesar 4%, periode kedua sebesar 6%, dan periode ketiga sebesar 10% 

(www.pajak.go.id). 

Dalam meningkatkan kualitas tidak hanya terjadi pada pelayanan perpajakan, 

tetapi juga dari segi penggunaan sistem akuntansi seperti dalam pembuatan jurnal. 

Jurnal adalah catatan akuntansi dimana transaksi akan dicatat secara kronologis 

(Weygandt, 2011).  Salah satu jurnal yang paling sering digunakan adalah jurnal 

umum. Dalam proses pencatatan transaksi harus mengetahui langkah-langkah berikut: 

1. menganalisis setiap transaksi dan efeknya untuk akun-akun; 

2. memasukkan informasi transaksi ke dalam jurnal; 

3. memindahkan informasi dalam jurnal ke dalam buku besar. 
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Dalam laporan keuangan juga disusun ke dalam bentuk laporan laba/rugi, yaitu 

laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban dan menghasilkan laba 

bersih atau rugi bersih perusahaan untuk jangka waktu tertentu (Weygandt, 2011), 

dan laporan posisi keuangan, yaitu laporan keuangan yang melaporkan aset, 

kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya laporan laba/rugi 

dan laporan posisi keuangan digunakan juga dalam perpajakan PPh Pasal 23 bagi 

pengusaha yang melakukan pembukuan. 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang  

Kerja magang dilaksanakan dengan maksud agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu 

yang diperoleh selama perkuliahan di Universitas Multimedia Nusantara dan 

mempraktikkannya di dunia kerja, serta  memperoleh pengalaman nyata dari dunia 

kerja. Mahasiswa akuntansi yang nantinya akan terjun ke dunia profesi akuntan akan 

dituntut untuk memiliki ilmu dan pengalaman yang baik, maka dari itu Universitas 

Multimedia Nusantara mengadakan program magang bagi mahasiswa agar siap 

bersaing dan terjun ke dunia kerja. 

Tujuan dari kerja magang yaitu agar mahasiswa memiliki kemampuan secara 

profesional untuk: 

1. Mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja pada suatu perusahaan dan 

memperoleh pengalaman kerja di suatu perusahaan. 

2. Untuk mengetahui lingkungan kerja yang sebenarnya dalam suatu perusahaan. 
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3. Memahami dan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di dunia  

kerja, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi dan perpajakan yang telah 

dipelajari selama perkuliahan. 

4. Mengembangkan ilmu akuntansi dan perpajakan yang telah dipelajari melalui 

terjun ke dunia kerja. 

5. Mengaplikasikan kemampuan praktik yang diperoleh di perkuliahan ke dunia 

kerja. 

1.3 Waktu dan Prosedur Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan mulai tanggal 13 Juli 2016 hingga 30 September 2016 di PT. 

Bintang Mandiri Konsultama yang beralamat di Ruko Melati Mas Square Blok A2 

No. 26, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Jam kerja selama kerja magang 

dilaksanakan setiap hari Senin hingga Jumat dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan 

pukul 17.00. 

Prosedur pelaksanaan kerja magang dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu: 

1. Tahap Pengajuan 

a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang 

sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan 

kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program 

Studi. 
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b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi. 

c. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen Program Studi yang 

bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang. 

d. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi. 

e. Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat 

Pengantar Kerja Magang. 

f. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang 

bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud 

ditujukan kepada Koordinator Magang. 

g. Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, 

Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja 

Magang. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah tahap pengajuan, tahap yang selanjutnya dilakukan adalah tahap 

pelaksanaan. Berikut adalah hal-hal yang dilalui dalam tahap pelaksanaan: 

a. Sebelum melaksanakan Kerja Magang, mahasiswa diwajibkan untuk 

menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang diwajibkan sebagai pembekalan. 

Pembekalan magang dilakukan 1 kali tatap muka. Jika tidak dapat memenuhi 

ketentuan kehadiran tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

Pelaksanaan tax and accounting..., Agnes Debora, FB UMN, 2017



akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja 

magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk 

mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya. 

b. Menemui dosen pembimbing yang telah ditunjuk oleh Ketua Program Studi 

Akuntansi untuk pembekalan secara teknis. Kerja Magang dilaksanakan 

dengan Pembimbing Lapangan yaitu Bapak Herwin Dwi Firmansyah. 

c. Mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan tempat pelaksanaan 

Kerja Magang. 

d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai 

dengan bidang studinya. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan 

pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. 

3. Tahap Akhir 

Berikut adalah hal-hal yang dilakukan pada tahap akhir: 

a. Setelah Kerja Magang selesai, temuan serta aktivitas yang dijalankan selama 

kerja magang dituangkan dalam laporan kerja magang dengan bimbingan 

Dosen Pembimbing Kerja Magang. 

b. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur 

Laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara. 
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c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan 

permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapatkan 

pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. 

Laporan Kerja Magang diserahkan kepada Pembimbing Lapangan dan 

meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja 

magang. 

d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait 

dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang. 

e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing 

Lapangan dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan 

telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator 

Magang. 

f. Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja 

Magang menjadwalkan Ujian Kerja Magang. 

g. Menghadiri Ujian Kerja Magang dan mempertanggungjawabkan laporannya 

saat Ujian Kerja Magang. 
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