BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang Kerja Praktek
Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara tentu diperlukan untuk

memperbaiki serta menunjang infrastruktur agar dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat luas. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh suatu Negara untuk
membiayai berbagai pengeluaran untuk infrastruktur tersebut.
Pajak memiliki peranan penting terhadap kehidupan bernegara karena
merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar untuk membiayai semua
pengeluaran negara. Menurut Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga
memiliki peranan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
pemerintah dalam bidang ekonomi maupun sosial.
Namun, masih banyak sekali Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku. Berbagai cara
dilakukan oleh Wajib Pajak agar kewajiban perpajakannya dapat dikurangi,
dihilangkan bahkan tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak
agar terhindar dari kewajibannya membayar pajak. Oleh karena itu, efektivitas
pemeriksaan pajak mempunyai peranan penting dalam membangun kepatuhan
Wajib Pajak agar melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang -
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Undang agar target pencapaian penerimaan negara dapat tepenuhi atau bahkan
melebihi target sehingga penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tersebut
dan menjadikannya bahan untuk menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan
dengan judul :
“Tinjauan Terhadap Kebenaran Faktur Pajak Pada KPP Madya Kota
Bandung”
1.2

Tujuan Kerja Praktek
Maksud dari penulis dalam melaksanakan dan membuat laporan Kerja

Praktek Lapangan ini adalah untuk mengasah diri dalam bidang akuntansi
konsentrasi perpajakan serta sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelulusan
mata kuliah Praktek Kerja Lapangan pada Program Strata I Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini antara lain untuk:
1. Mengetahui prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
3. Mengetahui upaya dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
1.3

Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis
Sebagai tambahan informasi mengenai analisis atas kebenaran faktur pajak
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KPP Madya kota Bandung
sehingga akan menjadi lebih baik dan bekembang.
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1.3.2 Kegunaan Akademis
1. Bagi penulis
a) Memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagaimana prosedur
pemeriksaan (auditing) kerja di lingkungan KPP Madya Kota
Bandung.
b) Sebagai sarana pembanding antara teori yang didapat dari perkuliahan
dengan praktek kerja lapangan.
c) Sebagai sarana belajar dalam penyusunan suatu laporan atau karya
ilmiah
d) Untuk memenuhi salah satu syarat menempuh skripsi.
2. Bagi pihak perusahaan
Hasil kerja praktek ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber
pengetahuan informasi yang berguna serta dapat menjadi masukan bagi
perusahaan.
3. Bagi pihak lain
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan
dan bahan referensi tentang kebenaran faktur pajak pada KPP Madya
Bandung sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja
masing-masing.
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1.4

Tempat dan Waktu Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Madya Bandung yang beralamat di Jalan Asia-Afrika No.114,
Gedung Keuangan Negara, Gedung G. Telp (022) 4230920, 4233516. Fax (022)
4233492. Bandung, Jawa Barat.
1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 1 bulan dari
tanggal 6 Oktober 2015 - 6 November 2015. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini
berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB.

