
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
42 TAHUN 2009 TERHADAP PENGUSAHA GERABAH DI DESA 

BANYUMULEK TERKAIT PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) 

 
 
 

 

 
Abstrak 

 
 Tujuan dan target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penyebab banyaknya pengusaha pribadi maupun badan usaha dan 
pengrajin yang menjalankan usaha industri kerajinan gerabah di Desa 
Banyumulek, Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat namun belum 
mendaftarkan dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk kemudian dijadikan sebagai Wajib Pajak 
Aktif sesuai perintah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 
Penghasilan, untuk kemudian mencari solusinya. Metode yang akan digunakan 
dalam pencapaian tujuan penelitian tersebut adalah menggunakan jenis penelitian 
yuridis sosiologis (empirik), kemudian untuk mendapatkan informasi mengenai 
persoalan hukum yang dikaji  dan untuk  memecahkan permasalahan dalam 
penelitian  ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), 
pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologis (sociological 
approach). Bentuk luaran wajib yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah 
publikasi ilmiah untuk skala nasional. 
 
Kata kunci :  Pajak Penghasilan (PPh), Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

Pengusaha Kerajinan Gerabah. 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 
 
 
A. Latar Belakang 

Desa Banyumulek merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) desa di 

wilayah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang menjadi satu-

satunya sentra usaha kerajinan gerabah1 di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang 

sudah dikenal produksi kerajinan gerabahnya tidak hanya di dalam negeri 

namun juga telah berhasil menembus pasar-pasar luar negeri karena kualitas 

produk kerajinannya yang bermutu tinggi dan desain yang variatif.  

Untuk itu pula, industri kerajinan gerabah telah menjadi satu-satunya 

ciri khas dari Desa Banyumulek, mengingat mayoritas masyarakatnya adalah 

pengusaha  dan pengrajin gerabah, baik itu pengusaha pribadi maupun badan 

yang memiliki penghasilan dari penjualan kerajinan gerabah. Untuk itu, di 

daerah tersebut kini didirikan badan usaha bersama milik masyarakat yang 

dikenal dengan nama “Pasar Seni Kerajinan Gerabah”. Tercatat bahwa 80% 

dari penduduk Desa Banyumulek menekuni profesi sebagai pengrajin gerabah 

yang berbahan baku tanah liat atau lempung, yang sudah dikembangkan sejak 

tahun 1980-an. Mata pencaharian lainnya adalah sebagai buruh tani, buruh 

lepas, pedagang, tukang dan petani. 

Industri gerabah di desa banyumulek memberikan sumbangan yang 

cukup berarti bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)2 Kecamatan 

Kediri yang terlihat dalam sektor industri pengolahan yang menempati urutan 

ke-3 setelah sektor pertanian yang dilanjutkan dengan sektor perdagangan, 

hotel dan restoran. Lebih lanjut, produk kerajinan gerabah Desa Banyumulek 

                                                           
1   Gerabah mengandung makna keindahan, pembaharuan dan pendidikan serta memiliki fungsi 
ekonomi dan fungsi pelestarian budaya. Lihat :  I Ketut Muka P, Gerabah Banyumulek Satu 
Tinjauan Budaya, Laporan Hasil Penelitian, Dibiayai Atas dana DIPA ISI Denpasar Direktorat 
Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Nomor: 0162/023-04.2/XX/2010 
tanggal 31 Desember 2009, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Jurusan Kriya Seni Institut Seni 
Indonesia Denpasar, 2010 
2  PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh 
kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (Provinsi dan Kabupaten /Kota), dan dalam satu kurun 
waktu tertentu (satu tahun kelender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud kegiatan pertanian, 
pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa. 
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sudah merambah pasar internasional. Tidak kurang dari 28 negara tujuan 

pasaran industri gerabah Lombok, seperti Amerika, Italia, Belanda, Selandia 

Baru, Australia, Yunani, Polandia, Norwegia, India, dan lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi (Pra Proposal) yang  dilakukan pada Maret 

2015 diperoleh data awal yang disampaikan secara langsung oleh Kepala 

Desa, Sekretaris Desa maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Banyumulek bahwa permasalahan prioritas yang berkembang adalah 

masih banyaknya pengusaha pribadi maupun badan usaha yang menjalankan 

usaha industri kerajinan gerabah di Desa Banyumulek yang belum melakukan 

pendaftaran dan pelaporan kegiatan usahanya di bidang kerajinan gerabah 

untuk dijadikan sebagai Wajib Pajak Aktif, untuk kemudian dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mengingat industri kerajinan 

merupakan industri yang efisien dimana nilai tambah pada setiap barang yang 

dihasilkan sangat tinggi3. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tersebut di atas, 

terdapat dua pertanyaan urgensi dalam penelitian ini terkait efektifitas 

penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terhadap pengusaha 

gerabah di Desa Banyumulek dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) 

bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu  

1.  Bagaimana sesungguhnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah terhadap pengusaha gerabah di Desa 

Banyumulek dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) ? 

2.  Apa saja kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2009 terhadap pengusaha gerabah di Desa Banyumulek dalam 

pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

dan apa solusinya ? 

                                                           
3  Irvan Indra Satria Putra, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Industri Kerajinan 
Di Indonesia, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian 
Bogor, 2009 
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C. Tujuan Khusus Penelitian  

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Pertama, 

untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 

dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap pengusaha gerabah di 

Desa Banyumulek dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi 

Pengusaha Kena Pajak (PKP); Kedua, untuk mengetahui apa saja kendala 

dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terhadap 

pengusaha gerabah di Desa Banyumulek dalam pemungutan Pajak 

Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan apa solusinya 

 

D. Urgensi (keutamaan) Penelitian 

Urgensi (keutamaan) dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

penyebab masih banyaknya pengusaha pribadi maupun badan usaha yang 

menjalankan usaha industri kerajinan gerabah di Desa Banyumulek yang 

belum melakukan pendaftaran dan pelaporan kegiatan usahanya di bidang 

kerajinan gerabah untuk dijadikan sebagai Wajib Pajak Aktif, untuk 

kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjuan Umum tentang Pajak Pertambahan Nilai 

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang 

maupun jasa dari dalam negeri (di dalam daerah pabean) yang dikenakan atas 

setiap pertambahan nilai dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata 

rantai penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak 

(JKP)”. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung karena 

Pajak Pertambahan Nilai ini pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain (Konsumen) yang menggunakan BKP atupun 

JKP4. 

 Pajak Pertambahan Nilai menurut Untung Sukardji adalah “pengenaan 

pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan 

maupun badan baik baik badan swasta maupun badan pemerintah dalam 

bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja 

negara”5.  

 Menurut Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa Pajak Pertambahan 

Nilai adalah “Pajak yag dikenakan terhadap pertambahan nilai (Value Added) 

yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalr perusahaan 

dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan 

barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen”6.  

 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 

melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari 

luar Daerah Pabean, yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan 

JKP di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor BKP, tidak 

                                                           
4  Mardiasmo, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 6 
5  Untung Sukardji, Pajak pertambahan Nilai, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 22 
6  Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Graha Ilmu, Yogyakarta, 
2010, hlm. 231 



8 
 

termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk ditetapkan 

sebagai PKP7. 

 Mekanisme pemungutan pajak yang dilakukan oleh fiskus terhadap 

Wajib Pajak ada yang bersifat langsung yakni di pungut dari pihak kedua 

yang disebut sebagai pajak langsung dan ada juga yang tidak langsung yakni 

di pungut dari pihak ketiga yang disebut dengan pajak tidak langsung. 

Mekanisme pemungutan tersebut terbentuk karena sistem yang berlaku dalam 

perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan dari masing-masing 

pajak yang dikelola oleh negara mempunyai tata cara dan prosedur yang 

berbeda, dalam pelaksanaannya dibedakan secara tegas antara pajak langsung 

dan pajak tidak langsung. Menurut Rimsky K.Judisseno adalah sebagai 

berikut: pajak langsung adalah keadaan dimana wajib pajak harus memikul 

sendiri utang pajaknya kepada fiskus dan tidak dilimpahkan kepada orang 

lain8. 

 Pengertian pajak langsung tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak 

harus bertanggung jawab sendiri atas seluruh kewajiban perpajakan dan tidak 

bisa dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pelaksanaan pajak langsung ini, 

pengenaan pajak dilakukan secara periodik dan berulang-ulang kepada setiap 

wajib pajak yang memenuhi syarat objektifnya. Sedangkan pajak tidak 

langsung menurut Remsky K.Judisseno sebagai berikut: Pajak tidak langsung 

adalah keadaan dimana wajib pajak dapat melimpahkan kewajibannya kepada 

pihak lain. Pengertian pajak tidak langsung tersebut menjelaskan bahwa wajib 

pajak harus bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perpajakannya dan 

bisa dilimpahkan kepada orang lain9. 

 Menurut Rahayu Siti Kurnia dan Suhayati Ely, mekanisme pemungutan 

Pajak Pertambahan Nilai yaitu10: 

                                                           
7  Primandita Fitriandi, Tejo Birowo, dan Yuda Aryanto, Kompilasi Undang-Undang Perpajakan 
Terlengkap, Salemba Empat, Jakarta, 2005, hlm. 23 
8  Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis, PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1997, 
hlm. 30 
9  Ibid 
10 Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, Perpajakan Indonesia: Teori dan Teknis Perhitungan, 
Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 236 
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1.  Pajak keluaran adalah Pertambahan Nilai terutang yang wajib 

dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan 

JKP, atau diekspor BKP; 

2.  Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh 

PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau 

pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean dan atau 

pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan atau impor BKP; 

3.  Faktur Pajak adalah bukti pungutan Pajak yang dibuat oleh PKP 

yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, atau bukti 

pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat 

Jendral Bea dan Cukai. 

Menurut Waluyo, penggolongan atas Objek Pajak Pertambahan Nilai 

dikenakan atas:11 

1.  Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha meliputi pengusaha yang telah 

dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak maupun pengusaha 

yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. 

2. Impor Kena Pajak 

Pajak juga dipungut pada saat import barang. Pemungutan 

dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berbeda 

dengan penyerahan barang kena pajak tersebut pada butir 1 diatas, 

maka siapa pun yang memasukan barang kena pajak ke dalam 

daerah pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam 

rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap 

dikenakan pajak. 

3.  Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan 

usaha atau pekerjaanya oleh orang pribadi atau badan. 

 

Menurut Waluyo12, penggolongan atas Subyek Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) yaitu Subjek Pajak Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha 

yaitu “orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan 
                                                           
11 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Edisi Kelima, Jakarta, 2005, hlm. 8 
12  Ibid., hlm.8 
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usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, 

mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, pemanfaatan barang 

tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa, atau pemnfaatan 

jasa dari luar daerah pabean”13. 

Menurut Priantara Diaz keterkaitan antara Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Penerimaan Pajak adalah “Sesuai skema masukan, proses dan 

keluaran rantai barang dan jasa sejak dari industri primer yang memproses 

bahan baku berupa hasil bumi seperti pertanian sampai dengan konsumen 

akhir maka sudah tentu PPN memberikan kontribusi besar pada penerimaan 

pajak”14. 

 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Muljono dan 

Tunggal, sebagai berikut :15 

1. setiap PKP menyerahkan BKP / JKP diwajibkan membuat faktur pajak 

untuk memungut pajak yang terutang. Pajak yang dipungut dinamakan 

Pajak Keluaran, 

2. pada saat Pengusaha Kena Pajak tersebut di atas membeli BKP atau 

menerima JKP dari Pengusaha Kena Pajak lain, juga membayar pajak 

yang terutang, yang dinamakan Pajak Masukan,  

3. pada akhir masa pajak, Pajak Masukan tersebut dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal jumlah Pajak 

Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka 

kekurangannya dibayar ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 

bulan berikutnya,  

4. pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan untuk 

melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terutang kepada 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 

setelah akhir masa pajak. 

  

                                                           
13  Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan 
ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas 
kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. 
14  Priantara Diaz, Perpajakan Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.422 
15  Djoko Muljono dan Hadi S.Tunggal, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan NIlai di Indonesia 
dalam Tanya Jawab, Harvarindo, Jakarta, hlm. 14 
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B. Tinjauan  Umum Tentang Pajak Penghasilan 

 Beberapa definisi mengenai Pajak Penghasilan, diantaranya : pengertian 

Pajak Penghasilan menurut Siti Resmi, adalah pajak yang dikenakan terhadap 

subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu 

tahun pajak16. Sedangkan Kesit memberikan definisi Pajak Penghasilan 

merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh 

wajib pajak (badan usaha) atas kegiatan yang dilakukan di Indonesia17.  Lebih 

lanjut, Djoko Muljono menjelaskan Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak 

yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar 

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah 

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 

apapun18. 

 Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh oleh Badan. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, ditegaskan bahwa:19 

1.  Wajib Pajak Badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau 

tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, 

dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yangmenerima penghasilan dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia; 

2.  Wajib Pajak Badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 

36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak PPh 

                                                           
16  Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  Salemba Empat,  Jakarta, 2003, hlm. 74 
17  Bambang Kesit, Pajak Tekhnik Rekonsiliasi Fiskal, Ekonisia, Yogyakarta, Edisi 2, 2001, hlm. 1 
18   Djoko Muljono, Akuntansi Pajak, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 27 
19  Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 Tentang Pajak Penghasilan, UU No.36 tahun 2008, LN No.133 Tahun 2008, Psl 14.    
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Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari 

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang 

bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

 

C. Tinjuan Umum tentang Pengusaha Kena Pajak  

 Definisi pengusaha menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 menyebutkan 

bahwa :  

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang 
dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, 
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah 
Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau 
memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean20. 

 

 Lebih lanjut, pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada Ketentuan Umum Pasal 

1 angka 15 menegaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha 

yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa 

Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah21, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang 

batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali 

                                                           
20  Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,  
UU No.42 Tahun 2009, LN No.150  Tahun 2009, TLN No. 5069, Ketentuan Umum Psl 1 angka 
14.    
21  Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,  
UU No.42 Tahun 2009, LN No.150  Tahun 2009, TLN No. 5069, Ketentuan Umum Psl 1 angka 
15. 
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Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 

Pajak. 

 Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197/PMK.03/2013 

tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, pada Pasal 1 

ditegaskan bahwa:  

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku 
melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih 
dari Rp4.800.000.000, 00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)22. 

 

Pengusaha kecil yang omsetnya telah melampaui batasan peredaran bruto 

(omzet) Rp 4,8 miliar sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku, 

wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP paling lama 

akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau 

penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah). 

 Pengusaha kecil yang telah melampaui batasan omset Rp 4,8 miliar  

dapat dikukuhkan secara jabatan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan 

surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak untuk Masa Pajak sebelum 

pengusaha dikukuhkan secara jabatan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya 

melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

 Pasal 2 ayat (2) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan 

Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.  

 Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai akibat 

hukum yang luas antara lain berkaitan dengan pembuatan Faktur Pajak, 

                                                           
22 Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak 
Pertambahan Nilai, Permen Keuangan No.197/PMK.03/2013 
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penerapan tarif 0% (nol persen), pengkreditan Pajak Masukan, dan 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Agar 

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah terlaksana secara efektif dan lancar, 

sudah sewajarnya apabila pengusaha yang sejak semula bermaksud 

melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, 

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak 

Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak dapat melaporkan usahanya 

untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, yaitu penelitian 

yang mengkaji efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah terhadap pengusaha gerabah di Desa Banyumulek terkait 

pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

 

B. Metode Pendekatan 

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai persoalan 

hukum (legal issue) yang dikaji dan untuk memecahkan masalah yang 

menjadi persoalan dalam penelitian ini digunakan pendekatan: 

1. Pendekatan perundang-undangan (statuta approach) yaitu pendekatan 

yang mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan 

perundang-undangan dipakai dalam penelitian ini adalah  untuk menggali 

dan mengungkapkan norma Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah terhadap pengusaha gerabah di Desa Banyumulek 

terkait pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). 

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 

berkembang di dalam ilmu hukum. Secara filsafati konsep merupakan 

integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasikan menurut ciri 

khas dan yang di satukan dengan definisi yang khas. Pendekatan konsep 

dalam hal ini dimaksudkan untuk mengkaji konsep yang berkaitan 

dengan masalah pajak  
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3. Pendekatan Sosiologis (sosio-legal approach) digunakan untuk 

mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

Atas Barang Mewah terhadap pengusaha gerabah di Desa Banyumulek 

terkait pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). 

 

C. Sumber Data 

Data Penelitian ini bersumber dari data kepustakaan  dan data lapangan, 

yaitu: 

1. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan 

terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-

undangan, seperti: 

-  Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah; 

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Reribusi Daerah, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049; 

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan; 

-  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak  

Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 

atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak; 

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan 
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Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, 

dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan 

dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang member 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terkait dengan 

penelitian yang dilakukan, berupa buku-buku, makalah jurnal yang 

ditulis oleh para ahli. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia. 

2. Data Primer yaitu data lapangan yang diperoleh  dari informan dan 

responden 

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan data 

Teknik dan alat pengumpulann data yang digunakan  dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk data sekunder (Data kepustakaan), pengumpulan bahan hukum 

dilakukan dengan cara melakukan penelusuran, pengumpulan dan studi 

dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan 

secara konvensional maupun melalui teknologi informasi (interenet, CD-

Room). Alat Bantu yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan 

hukum konvensional adalah kartu kutipan (card systems) yang terdiri dari 

kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu analisis. Dalam kartu ikhtisar 

dirangkum garis besar pemikiran secara substansial pendapat penulis 

yang dirujuk secara otentik. Kartu  kutipan memuat nama pengarang, 

judul buku, nama penerbit, tempat penerbitan, Tahun penerbitan dan 

halaman tempat pengutipan. Kartu kutipan berisikan catatan pendapat 

atau pemikiran yang dikutip. Kartu ulasan (analisis) sebagai catatan 

khusus yang berisi tanggapan terhadap pandangan yang dikutip. 

Tanggapan dapat berupa penambahan atau penjelasan degan cara 

mengkritik ataupun menginterpretasikan pandangan atau komentar.   



18 
 

2. Untuk data primer (data lapangan) pengumpulannya  dilakukan dengan  

mewawancarai informan dan responden secara terstruktur dan mendalam 

dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan 

sebelumnya. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, 

Sekretaris Desa maupun Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

Desa Banyumulek. Sedangkan respondennya adalah Kepala Kantor Pajak 

Pratama Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Kantor Direktorat 

Jenderal Pajak (DJP) Provinsi NTB. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data  

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa sehingga 

data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runut, sistematis sehingga 

akan memudahkan peneliti melakukan analisis. 

Analisis data adalah cara mengolah data yang diperoleh untuk 

mendapatkan kebenaran yang dicari dalam penelitian. Keseluruhan data yang 

diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif.  Kebenaran kualitatif, yaitu kebenaran dalam arti kesesuaian 

dengan ukuran yang menetapkan persyaratan kualitas tertentu yang harus 

dipenuhi.23.  

Untuk memperoleh kebenaran kualitatif maka peneliti akan 

menggunakan metode analisis preskriftif, ini dimaksudkan untuk memberikan 

argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini 

dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penelitian 

mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah terhadap pengusaha gerabah di Desa Banyumulek terkait pemungutan 

Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). 

 

 

                                                           
23 F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 60. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Terhadap 

Pengusaha Gerabah di Desa Banyumulek Dalam Pemungutan Pajak 

Penghasilan bagi Pengusaha Kena Pajak  

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas pertambahan utilitas 

(nilai guna) barang atau jasa atau dapat pula disebut sebagai pajak atas 

konsumsi, dan pembebanannya dapat dialihkan. Dalam hal ini, berdasarkan 

mekanisme Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku, konsumenlah yang 

menanggung Pajak Pertambahan Nilai, Pemerintah dalam hal ini adalah 

konsumen, maka pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai.Oleh 

karena itu, dalam anggaran Pemerintah selalu disediakan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) untuk belanja barang atau jasa sehingga jumlah anggaran untuk 

belanja barang atau jasa selalu bertambah 10% dari harga barang atau jasa 

tersebut. 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang Kena Pajak (BKP) dan 

Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di 

dalam negeri dan dikenakan tarif 10%. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan 

atas pertambahan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan atau diserahkan 

oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

merupakan salah satu penerimaan pajak terbesar di Indonesia dikarenakan 

Pajak Pertambahan Nilai selalu muncul disetiap transaksi penyerahan dan 

perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang 

dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan. Selain itu, 

Pajak Pertambahan Nilai pun rentan terhadap manipulasi pajak karena 

sering sekali terjadi kasus Faktur Pajak fiktif dan jual beli Faktur Pajak 

sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dikreditkan tidak sesuai dengan 

transaksi yang terjadi. 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan 



20 
 

PPnBM) adalah Undang-undang yang mengatur tentang pengenaan PPN 

dan PPnBM yang mulai berlaku 1 April 2010. Untuk itu, dalam mempelajari 

pengenaan Pajak PPN dan PPnBM hendaknya mempelajari terlebih dahulu  

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, karena 

berisi dasar-dasar perpajakan, objek pajak, tarif pajak dan tata cara 

pengenaan PPN serta PPnBM. Disamping mempelajari peraturan 

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan 

PPnBM, yang meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, 

Keputusan Menteri Keuangan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Terkait pemungut PPnBM, pada siapa kewenangan pemungutan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) diberikan, diatur dalam Pasal 22 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 

yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan: 

a.  Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan 

pembayaran atas penyerahan barang. 

b.  Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang 

melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. 

c.  Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas 

penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

Aturan pelaksana dari pasal tersebut di atas terdapat dalam Pasal 1 

ayat (1) PMK 90/2015, bahwa pemungut PPnBM adalah Wajib Pajak Badan 

yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Wajib 

Pajak Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang berusaha, 

bentuknya meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan jenis 

badan usaha lainnya. Sekumpulan orang yang berusaha ini, disebut dengan 

Pengusaha. Pengusaha merupakan Wajib Pajak. Pengusaha sebagai Wajib 

Pajak yang dikenai aturan PPN, wajib melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nah Pengusaha Kena 

Pajak inilah sebagai pemungut PPnBM. 

PPnBM sebagai pajak tidak langsung pada umunya dibebankan 

kepada konsumen akhir, tapi dipungut dan disetorkan kepada negara oleh 
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Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak 

sebagai bukti telah dipungutnya PPnBM. Faktur Pajak adalah bukti 

pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. 

Awamnya, Faktur dapat dipersamakan sebagai kuitansi. 

Proses pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat dari 

seorang pengusaha kena pajak dalam melaksanakan usahanya akan 

dikenakan Pajak pertambahan Nilai (PPN) dari barang dan jasa yang dibeli 

untuk keperluan usahanya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan 

jasa yang dibeli untuk keperluaan usaha di sebut Pajak Masukan. Jika 

barang dan jasa yang dibeli tadi dijual kepada pihak lain, maka pengusahaa 

kena pajak dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari orang 

yang membeli Barang dan Jasa. Barang dan Jasa yang diserahkan oleh 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada pihak lain ini merupakan keluaran dan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut merupakan Pajak Keluaran. 

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang, Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) harus menghitung selisih antara Pajak Keluaran dan 

Pajak Masukan. Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan 

maka selisihnya merupakan hak Pengusaha Kena Pajak yang dapat diminta 

kembali (Restitusi) atau di kompensasi dengan jumlah pajak yang terhutang 

dalam masa pajak berikutnya. 

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN 

dan PPnBM ditentukan bahwa penyetoran Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

kurang bayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus dilakukan paling 

lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum 

SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) sedangkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lama akhir 

bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan adalah keadaan saat ini masih 

kurang efektif dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilainya. Sehingga 

hasil perhitungan yang diperoleh untuk Pajak Pertambahan Nilai yang 
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terutang menjadi lebih besar dan mengakibatkan pengusaha gerabah Desa 

Banyumulek didalam memperoleh laba menjadi kurang maksimal. Dalam 

kenyataan atau prakteknya ada beberapa masalah yang timbul dalam 

pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu adanya kemungkinan 

perbedaan pada saat perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang belum 

dikurangi dengan Biaya-biaya pengeluaran operasional. Oleh karena itu para 

pengusaha gerabah Banyumulek harus mengadakan perhitungan kembali 

terhadap beban pajak yang dikenakan oleh undang-undang Nomor 42 Tahun 

2009. 

 

B. Kendala pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terhadap 

pengusaha gerabah di Desa Banyumulek dalam pemungutan Pajak 

Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Di Indonesia, sistem perpajakan menganut asas self assessment, yaitu 

Wajib Pajak diberi tanggung jawab secara pribadi untuk menghitung, 

membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kewajiban pajak 

tersebut harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Usaha, 

oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat, khususnya para pengusaha 

gerabah di Desa Banyumulek untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPnBM), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan Atas Barang Mewah. 

Sistem pemugutan pajak yang bersifat self assessment berpengaruh 

pada sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dianut di Indonesia yaitu 

metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang harus dibayar atau lebih bayar dihitung sendiri dengan mengunakan 

mekanisme pengkreditan Pajak masukan terhadap Pajak Keluaran. Perlu 

diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis 

pajak tidak langsung, dimana Pajak Pertambahan Nilai dikenakan oleh para 
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pengusaha gerabah di Desa Banyumulek sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP), didalam daerah Pabean Republik Indonesia oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP). Semakin besar pajak yang dibayarkan Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) maka pendapatan negara semakin banyak, namun sebaiknya bagi 

pengusaha gerabah di Desa Banyumulek sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. 

 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penjualan yang dikenakan 

atas penyerahan barang dan jasa pada setiap mata rantai produksi gerabah di 

Desa Banyumulek. Semua pengusaha dalam jalur produksi gerabah tersebut 

selalu menambah biaya pengunaan faktor produksi untuk menyiapkan, 

menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau memberi 

pelayanan jasa pada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan 

mempertahankan laba termasuk modal, sewa tanah, upah dan lain-lain, 

termasuk laba merupakan unsur pertambahan nilai, inilah yang menjadi dasar 

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan 

sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa 

wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau 

penyerahan jasa yang terutang pajak. Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya 

diharuskan membayar kepada Negara sebesar selisih antara Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut dari Pembeli Barang Kena Pajak 

(BKP) dan atau Penerima Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai Pajak Keluaran 

dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar kepada Penjual Barang 

Kena Pajak (BKP) dan atau pemberi Jasa Kena Pajak (JKP) sebagai Pajak 

Masukan. 

Lebih lanjut, seorang pengusaha gerabah di Desa Banyumulek sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

dari barang atau jasa yang dibeli dan diperoleh untuk keperluan usahanya, 

pajak yang telah bayar pada saat pembelian atau perolehan barang atau jasa 

tersebut merupakan Pajak Masukan. Namun permasalahannya, para 

pengusaha gerabah di Desa Banyumulek sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP), cenderung enggan atau melalaikan kewajiban dalam menghitung 
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jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya Kantor Pelayanan Pajak 

(KKP). Apalagi harus menghitung jumlah pajak yang terutang,  para 

pengusaha gerabah di Desa Banyumulek sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) dibebani harus menghitung selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak 

Masukan. Dalam hal ini, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak 

masukan maka selisih merupakan jumlah pajak yang harus di setor dan 

dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KKP).  

Disisi lain menurut Peneliti, apabila pajak masukan lebih besar daripada 

pajak keluaran maka selisihnya merupakan hak pengusaha gerabah di Desa 

Banyumulek sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk meminta kembali 

(restitusi) atau dikompensasikan dengan jumlah pajak yang terutang dalam 

masa pajak berikutnya. Sistem pemungutan pajak yang bersifat self 

assessment berpengaruh pada sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 

dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar atau lebih bayar dihitung sendiri 

dengan mengunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap Pajak 

Keluaran. 

Proses pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat dari 

seorang pengusaha kena pajak dalam melaksanakan usahanya akan dikenakan 

Pajak pertambahan Nilai (PPN) dari barang dan jasa yang dibeli untuk 

keperluan usahanya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa 

yang dibeli untuk keperluaan usaha di sebut Pajak Masukan. Jika barang dan 

jasa yang dibeli tadi dijual kepada pihak lain, maka pengusahaa kena pajak 

dapat memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari orang yang membeli 

Barang dan Jasa. Barang dan Jasa yang diserahkan oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP) kepada pihak lain ini merupakan keluaran dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut merupakan Pajak Keluaran. 

Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang, 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menghitung selisih antara Pajak Keluaran 

dan Pajak Masukan. Jika Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan 

maka selisihnya merupakan hak Pengusaha Kena Pajak yang dapat diminta 

kembali (restitusi) atau di kompensasi dengan jumlah pajak yang terhutang 
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dalam masa pajak berikutnya. Pengusaha gerabah di Desa Banyumulek yang 

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban 

dalam membayar pajak yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 

21, PPh Pasal 23, dan juga PPh Pasal 25 terhadap kegiatan perdagangan yang 

menghasilkan nilai tambah yang menurut undang-undang perpajakan 

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, para pengusaha gerabah di Desa 

Banyumulek patuh dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 

pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak 

(JKP). Namun dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 

tahun 2016 terdapat beberapa ketidaklengkapan (cacat) dalam mengisi Faktur 

Pajak atas terjadinya transaksi pembelian yang dilakukan oleh pengusaha 

gerabah di Desa Banyumulek yang disebabkan perusahaan sebagai penjual 

yang menerbitkan Faktur Pajak cacat (tidak lengkap) karena kurangnya 

sosialisasi.  

Disamping itu, terdapat kesalahan membuat Faktur Pajak Standar yang 

cacat (tidak lengkap) yang disebabkan oleh tidak adanya cap stempel. Pada 

harga jual / pengantian / uang muka / termin tidak dicoret sehingga jumlah 

yang tertera tidak jelas, dan tidak adanya Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), dan juga tidak diberikan alamat sehingga tidak diketahui alamat 

penjual, dengan hal ini tidak sesuai dengan peraturan perpajakan menurut 

ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, 

Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 24/PJ/2012 tentang 

Tata Cara Pengisian Faktur Pajak. Seharusnya perusahaan dalam mengisi 

Faktur Pajak yang lengkap, dan benar dengan mencantumkan keterangan 

tentang penyerahan dan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena 

Pajak (JKP), dalam hal ini yang terdapat kecacatan (tidak lengkap) membuat 

Faktur Pajak Standar. 

Dalam melaksanakan pemungutan, penyetoran dan pelaporan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), para pengusaha gerabah Desa Banyumulek 

seringkali mengalami kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 khususnya dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi 
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pengusaha gerabah di Desa Banyumulek yang telah ditetapkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu adanya keterlambatan pembayaran atau 

penyetoran karena lamanya proses penyerahan tagihan, kesalahan dalam 

pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), dan faktur pajak. 

Menurut Peneliti, penerapan pajak yang baik serta pengawasan yang 

efektif dinilai akan memudahkan para pengusaha gerabah di Desa 

Banyumulek dalam melaksanakan kewajiban dan hak dalam perpajakan, 

terutama apabila terjadi perubahan- perubahan seperti halnya kondisi 

ekonomi saat ini, seperti tingginya inflansi, menurunnya konsumsi 

masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), mengingat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 

pajak atas konsumsi.  

Untuk itu pula maka Peneliti memilih Desa Banyumulek sebagai objek 

penelitian dan pembahasan, mengingat masih banyaknya pengusaha pribadi 

maupun badan usaha yang menjalankan usaha industri kerajinan gerabah di 

Desa Banyumulek yang belum melakukan pendaftaran dan pelaporan 

kegiatan usahanya di bidang kerajinan gerabah untuk dijadikan sebagai Wajib 

Pajak Aktif, untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). 

Deikian halnya dengan penyelesaian atas permasalahan penerapan 

ketentuan-ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kaitannya terhadap 

transaksi e-commerce yang harus sistematis, mengingat persoalan ini adalah 

permasalahan Hukum Pajak yang merupakan suatu sistem. Penyelesaian 

secara sistematis adalah mengatasi setiap persoalan yang terdapat pada suatu 

sistem dengan memperhatikan setiap komponen yang terdapat di dalamnya 

secara menyeluruh, serta menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam 

setiap komponen tersebut dengan cermat. Hal tersebut harus dilakukan karena 

suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen-

komponen di dalamnya, mengingat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri 

dari beberapa komponen di dalamnya.  

Permasalahan yang dihadapi para pengusaha gerabah di Desa 

Banyumulek dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) adalah keadaan 



27 
 

yang dinilai saat ini masih kurang efektif dalam perhitungan Pajak 

Pertambahan Nilainya. Sehingga hasil perhitungan yang diperoleh untuk 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang menjadi lebih besar dan 

mengakibatkan para pengusaha gerabah di Desa Banyumulek didalam 

memperoleh laba menjadi kurang maksimal. 

 Dalam kenyataan atau prakteknya terdapat beberapa masalah yang 

timbul terutama dalam pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu 

adanya kemungkinan perbedaan pada saat perhitungan Pajak Pertambahan 

Nilai yang belum dikurangi dengan biaya-biaya pengeluaran. Oleh karena itu, 

para pengusaha gerabah di Desa Banyumulek sebagian besar harus 

mengadakan perhitungan kembali terhadap beban pajak yang dikenakan oleh 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka para pengusaha gerabah di 

Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dituntut serta 

menyelenggarakan transaksi usahanya yang mempengaruhi jumlah Pajak 

Pertambahan Nilai yang terutang. Pembukuan yang seharusnya dilaksanakan 

para pengusaha gerabah adalah pencatatan penjualan dan pencatatan 

pembelian. Untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang 

terutang harus diketahui besarnya penjualan yang terjadi dalam satu bulan 

Pembukuan, bagian akuntansi akan mencatat dalam buku penjualan yang 

khusus berisi tentang catatan bukti penjualan. Namun tidak dilakukan 

pemisahan antara sistem penjualan yang dilakukan para pengusaha gerabah di 

Desa Banyumulek selama ini. 

Selanjutnya untuk menghasilkan atau mendapatkan jumlah penjualan 

selama periode satu bulan tertentu. Bagian akuntansi misalnya, akan 

menghitung jumlah penjualan dari bukti transaksi yang terjadi selama bulan 

Desember berikutnya. Dari jumlah penjualan dari bulan Desember 2016 

tersebut maka dapat dihitung berapa besarnya Pajak Keluarannya, yaitu 

dengan mengkalikan antara jumlah penjualan dengan tarif Pajak Pertambahan 

Nilai sebesar 10%. Beberapa jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus 

dibayarkan ke kas Negara diperoleh dengan cara mengurangi anatara pajak 

masukan dari pembelian setelah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
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10% dengan pajak keluaran dari penjualan yang terjadi setelah dikalikan 

10%. 
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BAB  V 

P E N U T U P 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

terhadap pengusaha gerabah di Desa Banyumulek terkait pemungutan Pajak 

Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pada umumnya, beberapa  pengusaha gerabah di Desa Banyumulek 

patuh dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas 

pembelian dan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena 

Pajak (JKP) yaitu melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) tahun 2016 sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2009. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhutang, 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menghitung selisih antara Pajak 

Keluaran dan Pajak Masukan. Dalam yaitu Pajak Keluaran dikurangi 

Pajak Masukan, sehingga hasil yang diperoleh adalah merupakan pajak 

yang harus disetor ke kas Negara. Namun dalam pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2016 terdapat beberapa 

ketidaklengkapan (cacat) dalam mengisi Faktur Pajak atas terjadinya 

transaksi pembelian yang disebabkan perusahaan sebagai penjual yang 

menerbitkan Faktur Pajak cacat (tidak lengkap) karena kurangnya 

sosialisasi. 

2. Terdapat sekitar 3.500 orang pengrajin gerabah di Desa Banyumulek, 

Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Namun banyak yang 

belum mendaftarkan dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena : 

a. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum  dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009. 
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b. Kurangnya pemahaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. 

c. Belum pahamnya  masyarakat pengerajin gerabah di Desa 

Banyumulek tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

d. Terdapat perbedaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

hasil prediksi kalkulasi yang dilakukan para pengusaha gerabah di 

Desa Banyumulek dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 

yang dihasilkan dari Pajak Keluaran yang kemudian dikurangi 

dengan Pajak Masukan. Sehingga perhitungan kembali terhadap 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pengusaha gerabah di Desa 

Banyumulek untuk mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai, 

cenderung dinilai menjadi beban bagi para pengusaha gerabah 

karena menjadi kalkukasi menjadi lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan keadaan semula. 

 

5.2  Saran 

 Adapun saran atau rekomendasi yang dapat  Peneliti berikan terkait 

efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 terhadap 

pengusaha gerabah di Desa Banyumulek dalam pemungutan Pajak 

Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu sebagai berikut: 

1. Menurut peneliti, penerapan pajak yang baik serta pengawasan yang 

efektif dinilai akan memudahkan para pengusaha gerabah di Desa 

Banyumulek dalam melaksanakan kewajiban dan hak dalam 

perpajakan, terutama apabila terjadi perubahan- perubahan seperti 

halnya kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflansi, 

menurunnya konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap 

penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), mengingat Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi. 

2. Terkait kendala pelaksanaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 

terhadap pengusaha gerabah di Desa Banyumulek dalam pemungutan 

Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Peneliti 
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menyarankan perlunya diberikan penyuluhan yang lebih intensif lagi, 

baik dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dalam 

penjabaran materi, para calon wajib pajak dan wajib pajak akan lebih 

mudah memahami. Disamping diharapkan agar Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Mataram Timur yang membawahi WP di yang 

berdomisili di Kabupaten Lombok Barat dapat  terus mengembangkan 

pos–pos dalam mensosialisasikan kepada masyarakat luas terhadap 

pentingnya membayar pajak dan menghilangkan paradigma 

masyarakat tentang ketakutan masyarakat dalam membayar pajak 

negara, khususnya di daerah terpencil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

A.  Peraturan Perundang-undangan 
 

Bambang Kesit, Pajak Tekhnik Rekonsiliasi Fiskal, Ekonisia, Yogyakarta, 
Edisi 2, 2001 

 
Djoko Muljono dan Hadi S.Tunggal, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan NIlai 

di Indonesia dalam Tanya Jawab, Harvarindo, Jakarta 
 
Djoko Muljono, Akuntansi Pajak, Erlangga, Jakarta, 2006 
 
F. Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV. Ganda, Yogyakarta 
 
Irvan Indra Satria Putra, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Industri Kerajinan Di Indonesia, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas 
Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, 2009 

 
Ketut Muka P, Gerabah Banyumulek Satu Tinjauan Budaya, Laporan Hasil 

Penelitian, Dibiayai Atas dana DIPA ISI Denpasar Direktorat Jendral 
Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Nomor: 0162/023-
04.2/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009, Fakultas Seni Rupa dan 
Desain, Jurusan Kriya Seni Institut Seni Indonesia Denpasar, 2010 

 
Priantara Diaz, Perpajakan Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012 
 
Primandita Fitriandi, Tejo Birowo, dan Yuda Aryanto, Kompilasi Undang-

Undang Perpajakan Terlengkap, Salemba Empat, Jakarta, 2005 
 
Rimsky K. Judisseno, Pajak dan Strategi Bisnis, PT.Gramedia Pustaka 

Umum, Jakarta, 1997 
 
Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, Perpajakan Indonesia: Teori dan 

Teknis Perhitungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 
 
Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, 2010 
 
Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus,  Salemba Empat,  Jakarta, 2003 
 
Suandy Erly, Hukum Pajak, Salemba Empat, Edisi Ketiga, Jakarta, 2005 
 
Untung Sukardji, Pajak pertambahan Nilai, PT. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2000 
 
Waluyo, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Edisi Kelima, Jakarta, 2005 



33 
 

 
B.  Peraturan Perundang-undangan 
 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 

 
Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, UU No.36 
tahun 2008, LN No.133 Tahun 2008    

 
Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah,  UU No.42 Tahun 2009, 
LN No.150  Tahun 2009, TLN No. 5069 

   
Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Batasan 

Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, Permen Keuangan 
No.197/PMK.03/2013 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010 tentang  Tata Cara 

Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak 
Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean. 

 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan 

Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang 
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 38/PJ/2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER-
20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor 
Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan 
Pemindahan Wajib Pajak; 

 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor  PER - 12/PJ/2014 tentang Tata 

Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan 
atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 

 
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-33/PJ.51/2003 tentang Penyampaian 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang 
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 



34 
 

552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak 
Pertambahan Nilai. 

 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak  Nomor SE-17/PJ.52/2005 tentang 

petunjuk Pelaksanaan Pencabutan Secara Jabatan Pengukuhan Sebagai 
Pengusaha Kena Pajak Yang Tidak Memenuhi Syarat Lagi Sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


