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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada tahun 2012 Badan Pusat Statistik telah melakukan survey atas 

perusahaan yang berada di Indonesia dengan hasil survey terdapat sebanyak 23,257 

juta perusahaan. (Informasi terbaru pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik 

melakukan sensus ekonomi, dan dari hasil sensus ekonomi tersebut terdapat 

peningkatan jumlah perusahaan menjadi 26,7 juta perusahaan yang berada di 

Indonesia). Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih dalam kategori 

berkembang. Walaupun dalam kategori berkembang, Indonesia tetap memiliki 

potensi yang cukup besar dalam sektor perekonomian, sehingga banyak investor 

asing yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. 

Berdasarkan data tersebut, maka pemerintah Indonesia menetapkan  

kewajiban – kewajiban perpajakan bagi perusahaan yang berada di Indonesia, 

dengan mewajibkan perusahaan yang berada di Indonesia harus mendaftarkan jenis 

usaha yang akan didirikan, menghitung besarnya pajak yang terhutang (baik pajak 

pengahasilan badan, pajak penghasilan orang pribadi, pajak pertambahan nilai 

(PPN) bagi perusahaan kena pajak, dan jenis pajak lainnya), setelah besaran pajak 

terhutang dihitung, perusahaan juga wajib melaporkan jenis pajak tersebut. Namun, 

selain kewajiban diatas, juga terdapat kewajiban lain bagi perusahaan yang sudah 

menjadi perusahaan kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang atau jasa 

tertentu. Dalam proses penyerahan barang atau jasa tersebut akan dikenakan salah 

satu jenis pajak, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) yang dimana pajak 
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pertambahan nilai ini akan mengeluarkan faktur pajak. Faktur pajak merupakan 

salah satu bukti transaksi atas penyerahan barang atau jasa, yang dimana dalam 

faktur pajak ini tertera beberapa informasi, baik nomor seri faktur, Nomor Pokok 

Wajib Pajak Perusahaan, Dasar Pengenaan Pajak, besaran Pajak Pertambahan Nilai, 

dan lain sebagainya. 

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN ini merupakan jenis pajak yang bersifat 

tidak langsung, dimana pajak tersebut diterima melalui pedagang terkait yang 

melakukan transaksi atas penyerahan barang atau jasa tertentu dari produsen ke 

konsumen. 

Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi merupakan salah satu Perusahaan 

Kena Pajak yang sering melakukan transaksi jual - beli, seperti saat terjadi transaksi 

pembelian obat pada beberapa produsen tertentu yang sudah menjadi Perusahaan 

Kena Pajak (PKP), maka pihak produsen akan menerbitkan faktur pajak sebagai 

bukti transaksi atas penyerahan barang tersebut, setelah menerima bukti faktur 

pajak maka pihak perpajakan Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi harus 

melakukan penginputan data yang terdapat dalam faktur pajak, untuk mengetahui 

besarnya pajak terutang dan melaporkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

yang terutang dalam setiap masa PPN. 

Namun pada saat awal diadakan kewajiban faktur pajak, unit perpajakan Rumah 

Sakit Islam Assyifa Kota Assyifa awalnya kurang memahami mengenai 

penginputan data tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman, pada tahun 2015 

pemerintah telah menciptakan aplikasi E–Faktur yang dimana aplikasi tersebut 

dapat memberi akses yang mudah bagi perusahaan dalam penginputan faktur pajak. 
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Sehingga dengan adanya E-Faktur ini kesalahan - kesalahan yang sering terjadi 

dalam penginputan faktur pajak, seperti saat awal perusahaan kena pajak (PKP) 

diwajibkan membuat atau menerima faktur pajak, yang dirasa masih memiliki 

kekurangan dalam tata cara penginputan faktur pajak pertambahan nilai ini, baik 

kekurangan dalam pemahaman input faktur pajak, kesalahan dalam penginputan 

faktur pajak, faktur pajak yang bersifat fiktif, dan adanya faktur pajak yang 

keasliannya masih harus dipertanyakan dapat lebih mudah saat aplikasi ini 

diterbitkan. 

Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “Tata Cara 

Penginputan Faktur Pajak pada Aplikasi E-Faktur untuk Pajak Pertambahan Nilai 

atas Obat di Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana Tata Cara Penginputan Faktur Pajak pada Aplikasi E-Faktur 

untuk Pajak Pertambahan Nilai atas Obat di Rumah Sakit Islam Assyifa 

Kota Sukabumi? 

2. Bagaimana Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Obat pada Aplikasi E-

Faktur di Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi?  

3. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada aplikasi 

E-Faktur? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memahami Tata Cara Penginputan Faktur Pajak pada Aplikasi E-

Faktur untuk Pajak Pertambahan Nilai atas Obat di Rumah Sakit Islam 

Assyifa Kota Sukabumi. 



4 
 

 
 

2. Untuk memahami bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas 

Obat pada aplikasi E-Faktur atas Obat di Rumah Sakit Islam Assyifa Kota 

Sukabumi. 

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Aplikasi 

E-Faktur. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman 

dari teori-teori yang telah didapatkan bagi penulis mengenai Tata Cara 

Penginputan Faktur Pajak pada Aplikasi E-Faktur untuk Pajak 

Pertambahan Nilai atas Obat di Rumah Sakit Islam Assyifa Kota 

Sukabumi.  

2. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan referensi  

bagi instansi terkait. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat membantu 

pembaca dan menjadi bahan ajar dalam proses pembelajaran dalam mata 

kuliah Pajak Pertambahan Nilai khususnya dalam tata cara penginputan 

pajak pertambahan nilai pada aplikasi E-Faktur. 

4. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah informasi yang dapat 

mengedukasi bagi masyarakat mengenai Pajak Pertambahan Nilai.m 
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1.5 Metode Penelitian 

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif, 

metode deskriptif ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147). Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan yaitu, 

1. Observasi, metode atau cara – cara yang menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengenai individu atau kelompok secara langsung. 

2. Wawancara, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau 

lebih berhadapan secara fisik. (Setyadin Gunawan 2013:160) 

3. Kajian Pustaka, kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan 

nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada siatusasi sosial yang 

diteliti, hal ini dikarenaan pengelitian tidak lepas dari literatur-literatur 

ilmuah. (Sugiyono, 2012:291)  

1.6 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Islam Assyifa Kota Sukabumi, 

yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Kota Sukabumi Jawa Barat 

43123. 
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1.7 Waktu Penelitian 

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian  

No Aktivitas 
Februari Maret April Mei 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Praktik Kerja Lapang                 

2. Pengajuan Judul                 

3. Pengumpulan Data                 

4. Penulisan Tugas Akhir                 

5. Revisi Tugas Akhir                 

6. Penyempurnaan Tugas Akhir                 

7. Sidang Tugas Akhir                 

8. Penggandaan Tugas Akhir                 

 


