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BABI 

TINJAUAN ATAS HUTANG PAJAK BADAN DAN FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHINY A 

(STUDI KASUS PADA PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN) 

1.1 Latar Belakang 

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan 

nasional dan globalisasi serta reforrnasi diberbagai bidang, maka Indonesia harus 

mempersiapkan suatu dasar pembangunan agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa 

lain. Untuk melaksanakan pembangunan, hal yang perlu diperhatikan adalah 

mengenai masalah pembiayaan dari pembangunan tersebut. Salah satu sumber 

penerimaan negara yang potensial dan menjadi andalan serta diharapkan dapat 

berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang utama adalah sektor pajak. 

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan 

penerimaan dari masyarakat berupa harta kekayaan, guna membiayai pengeluaran 

rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. 

Di Indonesia dikenal beberapa macam pajak, diantamya Pajak Pemghasilan 

(PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Pajak 

Penghasilan mendominasi penerimaan sek:tor pajak pemerintah, hal ini disebabkan 

karena objek dari pajak penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari dalam ataupun luar 

negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. 



Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diprolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek 

pajak adalah Subjek Pajak Badan. 

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang KUP, bahwa badan adalah 

sekumpulan orang dan atau modal yang merupkan kesatuan baik yang melakukan 

usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan 

komenditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama 

dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, 

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi 

sejesnis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan badan lainnya (Uyas dan Waluyo, 2002 : 

54). 

Dalam perpajakan ditentukan bahwa subjek pajak badan diwajibkan 

menyampaikan Surat Penberitahuan Tahunan (SPT) yang dilampiri dengan laporan 

keuangan, dimana laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang 

sesuai dengan ketentuan perpajakan. Laporan keuangan ini disebut laporan keuangan 

fiskal. Laporan keuangan fiskal dapat berbeda dengan laporan keuangan komersial. 

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam pengakuan beberapa hal 

seperti pengakuan beban, pendapatan dan metode penyusutan. 

PDAM Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu subjek pajak badan 

yang telah menyampaikan laporan keuangannya kepada Kantor Pelayanan Pajak 

dimana pada laporan keuangan tersebut PDAM Kabupaten Musi Banyuasin 

dinyatakan rugi. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, temyata PDAM 
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Kabupaten Musi Banyuasin dinyatakan laba sehjngga timbul Hutang Pajak Badan.da. 

Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Berdasarkan uraian 

di atas maka penulis, memberi judul skripsi ini : 

"TINJAUAN ATAS HUTANG PAJAK BADAN DAN FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHINYA (STUDI KASUS PADA PDAM KABUPATEN 

MUSI BANYUASIN)" 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan skripsi 1m 

mambahas masalah-masalah sebagau berikut : 

"Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak badan atas 

koreksi fiskal PDAM Kabupaten Musi Banyuasin?" 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan gambaran mengenai hutang pajak badan dan faktor yang 

mempengaruhinya 

b. Menjelaskan dampak atau pengaruh yang mungkin akan timbul dari 

adanya koreksi fiskal pada laporan keuangan Subjek Pajak Badan 

c. Sebagai tambahan literatur dalam bidang akuntansi dan perpajakan 
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d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat mengikuti UJtan 

komprehensif pada program SI Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya 

Palembang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian 1m adalah 

sebagai berikut : 

a. Manambah pengetahuan mengenai akuntansi dan perpajakan bagi penulis 

dan pembaca skripsi ini. 

b. Memberikan informasi pendukung bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya 

dalam penulisan karya ilmiah lainnya. 

1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Pemelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pembahasan terhadap Hutang Pajak 

Badan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam penulisan skripsi ini yang 

dilakukan studi kasus pada PDAM Kabupaen Musi Banyuasin. 

1.5.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam peulisan skripsi ini penulis memerlukan data yang relevan dan 

berkaitan dengan pembahasannya.metode yang digunakan dalam pemgumpulan data 

adalah sebagai berikut : 

4 :..... 



I. Studi Kepustakaan (Library Reseach) 

Metode studi pustaka ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang 

berhubungan dengan judul skripsi, karena itu penelitian dilakukan dengan cara 

membaca Iiteratur-Iiteratur yang berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti 

yang terdiri dari : 

• Buku-buku acuan atau pegangan, buku karangan maupun terjemahan 

karangan ilmiah maupun karangan umum. 

• Diktat, catatan kuliah 

• Skripsi-skripsi mahasiswa terdahulu 

• Jurnal, hasil penelitian, lapran atau dokumen lain yang relevan. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

a. Wawancara 

Penulis mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak intern 

perusahaan dalam memperoleh infonnasi yang relevan dengan penulisan 

skripsi. 

b. Observasi 

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan, keadaan, dan kejadian yang 

terdapat dalam perusahaan. 
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c. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan penyelidikan terhadap 

sumber-sumber dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 

1.5.3 Metode Analisis 

Dalam suatu proses analisa dapat dipakai beberapa cara metode berfikir yaitu: 

1. Cara berfikir deduktif 

Adalah cara berfikir yang mulai dari pengetahuan yang bersifat umum clan 

bertitik tolak pada pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang 

khusus. 

2. Cara berfikir Induktif 

Adalah cara berfikir yang dimulai dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa

peristiwa dan kejadian yang kongkrit, yang kemudian digeneralisasikan 

menjadi sesuatu yang bersifat umum. 

3. Cara berfikir modem 

Adalah cara berfikir yang menggabungkan kedua cara di atas. 

Dalam penyusunan skripsi ini peulis akan menggunakan cara nerfikir deduktif 

dimana teori-teori tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan aspek-aspek 

perpajakan akan digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi. 

Pada penulisan ini juga akan digunakan deskriptif kualitif, yaitu degan 

memusatkan perhatian pada masalah yang ada atau elemen yang satu dengan yang 
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lainnya untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaruh antara unsur yang 

satu dengan yang lainnya, kemudian menganalisa dan menarik kesimpulan yang tidak 

menyimpang dari tujuan penulisan skripsi ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi lima, yaitu tiap bah diperinci lagi dalam sub bah 

dengan tema masalah yang diuraikan. Sehingga akan terlihat adanya hal-hal yang 

berkaitan satu sama lain. Kemudian akhimya dapat menemukan kesimpulan yang 

logis dari uraian tersebut yang akan menjadi dasar dari pemecahan masalah yang 

penulis uraikan dalam bab terakhir. 

Sistematika pembahasan selengkapnya adalah sebagai berikut : 

BABI 

BABII 

PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang verisi tentang latar belakang, 

perumusan mambahas, tujuan penelitian, kerangka teoritis, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dan informasi-informasi mengenai 

Standar Akuntasi Keuangan (SAK) dan perpajakan yang akan 

bermanfaat untuk menmbah pengetahuan dan sebagai 

perbendaharaan bagi penulis dalam menganalisa permasalahan yang 

akan dibahas. 
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BAB III GAMBARAN 

BANYUASIN 

UMUM PDAM KABUPATEN MUSI 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya 

PDAM Kabupaten Musi Banyuasin, ruang lingkup usaha, dan struktur 

orgarusas1. 

BAB IV : ANALISA MENGENAI HUT ANG PAJAI( BAD AN DAN 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA 

BABY 

Pada bab ini akan dibahas mengenai analisa atas masal-masalah yang 

dihadapi yaitu mengenai timbulnya Hutang Pajak Badan dan faktor 

yang mempengaruhinya pada PDAM Kabupaten Musi Banyuasin. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan

kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dari hasil analisa dan 

pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang mungkin dapat 

berguna bagi penbaca maupun peneliti-peneliti selanjutnya. 
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