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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ekonomi tidak lepas dari aktivitas produksi dan perdagangan baik dalam 

lingkup mikro maupun makro. Sadar atau tidak, setiap orang telah melakukan 

kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak selalu memproduksi 

suatu produk, tetapi juga mengkonsumsi suatu produk. Produk dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu barang dan jasa. Barang dan jasa tentunya tersedia di pasar. 

Masyarakat yang membutuhkan suatu produk barang atau jasa bisa dengan mudah 

mendapatkannya di pasar.  

Perusahaan adalah suatu tempat dimana terjadinya kegiatan produksi suatu 

barang atau jasa, salah satu jenis perusahaan yang ada di Indonesia antara lain adalah 

Perusahaan Ekstraktif, Perusahaan Industri dan Manufaktur, Perusahaan Agraris, 

Perusahaan Dagang dan Perusahaan Jasa. Salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang Perdagangan dan Jasa di daerah Sukabumi adalah CV.Toto. CV.Toto 

merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di bidang 

Percetakan dan Pemasaran.  
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Tabel 1.1 

Nilai Harga Pokok Penjualan (HPP) 

 

Permasalahan yang mulai timbul di setiap perusahaan terutama di CV.Toto 

ini yaitu dari Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) nya. Karena tujuan utama 

dari perusahaan tentunya adalah memperoleh laba yang maksimal dengan menekan 

Bulan 

Tahun 

2016 2017 2018 

Januari 5,061,000 125,556,340 0 

Februari 44,10,120 88,348,074 0 

Maret 50,478,901 62,474,038 22,299,370 

April 31,005,200 69,037,401 0 

Mei 0 115,251,697 41,850,000 

Juni 0 122,963,522 41,850,000 

Juli 0 53,393,178 6,285,000 

Agustus 0 85,322,260 0 

September 0 48,900,475 14,190,000 

Oktober 0 119,463,836 4,700,000 

November 0 49,363,048 55,485,000 

Desember 0 22,299,370 45,550,000 

Jumlah 86,545,101 962,373,239 232,209,370 
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biaya sekecil-kecilnya. Pada tahun 2016 hingga tahun 2018 nilai Harga Pokok 

Penjualan (HPP) terjadi naik turun pada setiap bulan nya, turun dan naik nya pada 

setiap tahun pun sangat drastis. Hal ini di sebabkan oleh harga dari bahan baku yang 

di butuhkan selalu mengalami perubahan pada setiap bulannya terlebih bila bulan 

tertentu seperti Ramadhan, Lebaran, tahun baru dan sebagainya.  

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah bahan yang harus di gunakan 

pada setiap pesanan tentunya berbeda tergantung dari permintaan konsumen, hal 

tersebut membuat perusahaan tidak bisa menggunakan bahan yang sebelumnya di 

pakai dan volume permintaan pada setiap bulannya pun selalu berubah baik menurun 

atau naik, hal tersebut juga berpengaruh terhadap hpp, permasalahan yang lainnya 

pun di alami pada saat perusahaan sudah menjadi PKP, adanya konsumen yang 

berasal dari umkm yang tidak bersedia menanggung pajak, membuat perusahaan 

harus memasukan beban 10% tersebut ke hpp. Oleh sebab itu bagi CV.Toto, hal ini 

merupakan suatu masalah yang patut untuk ditangani dan di pecahkan 

permasalahannya. 

Dalam menentukan harga dari suatu barang atau jasa tentunya perusahaan 

tidak melakukan nya secara sembarangan. Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya 

memiliki cara tersendiri untuk menghitung harga pokok penjualan untuk setiap 

barang atau jasa yang mereka berikan kepada pelanggan atau konsumen. 

Menurut Elvy (2011:4) “Harga Pokok Penjualan yaitu biaya yang terjadi 

untuk memperoleh suatu pendapatan atau memproduksi barang yang akan di jual, 

termasuk biaya transfortasi/ ongkos angkut ke dalam”. Manfaat dari harga pokok 

penjualan yang pertama adalah sebagai patokan untuk menentukan harga jual dari 



4 
 

 

suatu barang, dan yang kedua adalah untuk mengetahui laba yang diinginkan 

perusahaan. Harga jual yang lebih besar dari harga pokok penjualannya akan 

memperoleh laba, dan begitupun sebaliknya, harga jual yang lebih rendah dari harga 

pokok penjualan akan mengalami kerugian. 

Bagi perusahaan Harga Pokok Penjualan sangat penting, karena dari harga 

pokok penjualan berhubungan langsung dengan penjualan, Harga Pokok Penjualan 

merupakan pendapatan perusahaan asli, sebelum di tambah dengan laba penjualan 

tiap unit barang yang di jual. Naik turun nya HPP pada CV.Toto tentunya 

berdampak pada pendapatan perusahaan.  

Tabel 1.2 

 Nilai Pendapatan 

Bulan 

Tahun 

2016 2017 2018 

Januari 
123,341,250 4,113,160 0 

Februari 
58,485,030 29,141,474 0 

Maret 
42,555,999 67,366,762 22,022,725 

April 
66,405,100 47,123,799 0 

Mei 
0 102,103 76,945,000 

Juni 
0 56,645,978 75,700,000 

Juli 
0 102,118,822 7,854,000 

Agustus 
0 9,303,540 0 
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Permasalahan yang mulai terjadi di CV.Toto terlihat dari pendapatan yang di 

terima pada setiap tahunnya. Berdasarkan data yang di peroleh dari CV.Toto pada 

tahun 2016 pendapatan perusahaan adalah 290,787,379,- dan pada tahun 2017 

pendapatan perusahaan adalah 547,592,409,- pada tahun berikutnya yaitu 2018 

pendapatan perusahaan adalah 340,579,625. 

Menurut penuturan dari pemimpin perusahaan, naik turunnya pendapatan 

pada CV.Toto ini di sebabkan oleh bon yang tertunggak di konsumen, misal pada 

tahun 2016, 4 bulan pertama masih terjadi transaksi, namun pada bulan berikutnya 

sampai akhir tahun perusahaan bisa di sebut sedang mengalami kebangkrutan. 

Perusahaan tidak melakukan transaksi, hal itu di sababkan oleh tunggakan para 

konsumen yang enggan membayar, namun meminta untuk memesan produk, lalu 

perusahaan mengambil keputusan tidak akan memproduksi barang yang konsumen 

inginkan sebelum tunggakan sebelumnya di bayar, pada tahun 2018 pendapatan 

perusahaan menurun dari tahun sebelumnya karena pada bulan maret 2018 

perusahaan memilih untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak (PKP). 

Keputusan perusahaan mengukuhkan diri sebagai PKP tentunya bukan 

keputusan yang di ambil tanpa memikirkan resikonya. Setelah menjadi PKP 

September 
0 70,245,275 20,321,400 

Oktober 
0 46,302,964 8,167,500 

November 
0 61,436,052 71,500,000 

Desember 
0 53,692,480 58,069,000 

Jumlah 
290,787,379 547,592,409 340,579,625 
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pendapatan perusahaan di tahun 2018 menurun, hal ini di sebabkan oleh penurunan 

konsumen, karena kebanyakan konsumen sebagian besar adaalah UMKM yang 

hanya perusahaan kecil, maka dari itu konsumen memilih untuk tidak memesan 

barang karena tidak ingin di kenakan pajak. Hal tersebut berdampak pada 

pendapatan perusahaan. 

Karena dari harga pokok penjualan juga perusahaan bisa memprediksi 

pendapatan yang akan diperoleh dimasa mendatang. Pendapatan timbul dari 

peristiwa ekonomi antara lain penjualan barang, penjualan jasa. Pendapatan 

merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan, karena pendapatan 

akan dapat menentukan maju mundurnya suatu perusahaan, oleh karena itu 

perusahaan harus berusaha semaksimal mungkin untuk meperoleh pendapatan yang 

di harapkan.  

Menurut Elvy (2011:4) “Pendapatan yaitu total dari angka penjualan yang 

berhasil di lakukan perusahaan baik secara tunai maupun kredit”. Dari pendapatan 

tentunya perusahaan tidak luput dari Pajak yang di tanggung oleh perusahaan itu 

sendiri, perusahaan yang memproduksi barang atau jasa biasanya dikenakan pajak 

oleh pemerintah atas barang atau jasa yang diperjual belikan.  Seluruh badan usaha 

di Indonesia baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Firma (Fa), 

Perseroan  Komanditer (CV) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  

berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Salah satu jenis pajak yang 

dikenakan pada perusahaan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

Menurut Liberti Pangandiangan (2014:103) “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

merupakan salah satu jenis pajak yang merupakan kewajiban bagi pengusaha, 
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terutama yang telah masuk kategori sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).” 

Pengusaha Kena Pajak menurut Peraturan Perpajakan No. 18 Tahun 2000 dalam 

jurnal ilmiah Novi “Pengusaha Kena Pajak yaitu orang atau badan dalam bentuk 

apapun yang dalam lingkungan pekerjaannya atau perusahaannya menghasilkan 

barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan 

atau melakukan usaha jasa yang di kenakan PPN”.  

Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai kewajiban memungut, menyetor 

dan melaporkan, PPN para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban 

membayar PPN adalah konsumen akhir. Salah satu kebijakan yang ada dalam PPN 

adalah menyangkut Pengusaha Kena Pajak. Sebagaimana ditetapkan dalam pasa 3a 

UU PPN, bahwa kewajiban Pengusaha Kena Pajak untuk melakukan pemungutan, 

penyetoran, dan pelaporan PPN.  

Dalam pelaksanaannya, jika pengusaha kecil ingin statusnya sebagai PKP, 

maka ia tetap dapat mengajukan permohonan yang, memilih untuk dikukuhkan 

sebagai PKP. Dengan memilih sebagai PKP, maka pengusaha kecil tersebut 

mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan PKP pada umunya. Artinya, 

pengusaha kecil wajib menghitung dan memotong PPN atas setiap penyerahan BKP 

atau JKP yang di lakukan, kemudian menyetor PPN yang kurang bayar, atau 

mengajukan permohonan pengembalian lebih bayar. Untuk itu, menyangkut 

kegiatan yang terkait dengan pajak masukan dan pajak keluaran, PKP harus 

melaporkan kewajibannya dalam Surat Pemberitahuan atau SPT masa PPN. 

Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang RI No.42 tahun 2000 pasal 7: 

1. Tarif PPN adalah sebesar 10%. 
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2. Tarif PPN sebesar 0% di terapkan atas ekspor barang kena pajak 

berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena 

pajak. 

3. Tarif pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi 

paling rendah 5% (lima persen) dan paling sebesar 15% (lima belas 

persen) sebagaimana di atur oleh peraturan pemerintah. 

Adapun penelitian pengenaan tarif ppn terhadap harga pokok penjualan dan 

pendapatan sebelumnya telah di lakukan oleh beberapa orang yang penulis rinci 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.3 

Jurnal Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil 

Penelititian 

Perbedaan 

Sebelumnya Sekarang 

1. Novi 

Darmayanti 

(2012) 

“Analisis 

Perhitungan 

Pajak 

Pertambaha

n Nilai 

(PPN) pada 

CV.Sarana 

Teknik 

Kontrol 

Surabaya” 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa hasil 

penelitian oleh 

perusahaan 

masih belum 

sesuai dengan 

perubahan 

Undang-

Undang 

perpajakan 

yang baru, 

sehingga laba 

yang diperoleh 

lebih sedikit 

karena tarif 

Judul 

penelitian 

yaitu 

analisis 

Pada 

CV.Sarana 

Teknik 

Kontrol 

Surabaya 

Judul 

penelitian 

yaitu 

Pengaruh 

Pada 

CV.Toto 

Sukabumi 
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pajak terlalu 

besar. 

 

2. HW. 

Darmoko, 

Nurharibnu 

Wibisono 

dan Nanang 

Jantan 

(2013) 

“Perlakuan 

Akuntansi 

PPN dan 

pengaruh 

nya terhadap 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

Karoseri 

Adi Wijaya 

Madiun” 

Dari hasil uji 

fiskal yang 

dilakukan 

secara 

sederhana, 

menunjukkan 

bahwa PPN 

tidak 

mempengaruhi 

laba kotor 

perusahaan. 

Dan dalam 

kaitannya 

dengan PPN 

masukan yang 

tidak dapat di 

kreditkan 

dengan PPN 

pengeluaran, 

perusahaan 

membebankan

nya ke dalam 

HPP dengan 

menganggap 

PPn dari 

pembelian 

sebagai biaya 

perolehan/pem

belian bahan 

sesuai dengan 

PSAK No. 14. 

Terkait dengan 

pembebanan 

PPN masukan 

yang tidak bisa 

di kreditkan ke 

Variabel Y, 

Laporan 

keuangan 

perusahaan 

Tempat 

penelitian, 

Perusahaan 

Karoseri 

Adi Wijaya 

Madiun 

 Variabel 

Y, harga 

pokok 

penjualan, 

pendapatan 

Tempat 

penelitian 

CV.Toto 

Sukabumi 
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dalam HPP, 

perlakuan 

tersebut 

berdampak 

pada 

penurunan 

nilai laba kotor 

perusahaan.  

3. Bellinda 

Macpa, 

Jenny 

Morasa, dan 

Victorina 

Tirayoh 

(2014) 

“Analisis 

Perhitungan 

Harga 

Pokok 

Penjualan 

Barang 

Produksi 

Pada Jepara 

Meubeul di 

Kota 

Bitung” 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

menunjukan 

bahwa 

Perhitungan 

harga pokok 

penjualan pada 

jepara meubel 

belum dapat 

dikatakan 

efektif, 

disebabkan 

perusahaan 

belum 

memperhitung

kan biaya 

listrik dan 

biaya 

pemasaran ke 

dalam harga 

pokok 

produksinya, 

dimana biaya-

biaya tersebut 

juga termasuk 

biaya yang di 

keluarkan 

perusahaan 

walaupun tidak 

termasuk 

dalam biaya 

Tempat 

penelitian 

Jepara 

Meubeul di 

Kota Bitung 

Tempat 

penelitian 

CV.Toto 

Kota 

Sukabumi 
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produksi 

langsung satu 

set kursi dan 

meja kerja atau 

tamu. 

4. Budi 

Wahyono 

(2017) 

“Analisis 

Faktor-

Faktor yang 

mempengar

uhi 

Pendapatan 

Pedagang di 

Pasar Bantul 

Kabupaten 

Bantul” 

menunjukan 

bahwa Modal 

usaha 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

pendapatan 

pedagang 

Pasar Bantul. 

Tingkat 

pendidikan 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat 

pendapatan 

pedagang 

Pasar Bantul. 

Lama usaha 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

tingkat 

pendapatan 

pedagang 

Pasar Bantul. 

Jam kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

tingkat 

Judul 

Penelitian 

Analisis 

Tempat 

penelitian 

Pasar 

Bantul 

Kabupaten 

Bantul 

.Judul 

Penelitian 

Pengaruh 

Tempat 

penelitian 

CV.Toto 

Kota 

Sukabumi 
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pendapatan 

pedagang 

Pasar Bantul. 

Tingkat 

pendidikan, 

modal usaha, 

lama usaha, 

dan jam kerja 

secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang 

Pasar Bantul di 

Kabupaten 

Bantul. 

 

Penulis melakukan pengamatan pada CV.TOTO. Di karenakan perusahaan 

ini baru di kenakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berdampak pada Harga 

Pokok Penjualan (HPP) dan Pendapatan. Perusahaan mengukuhkuhkan diri sebagai 

Pengusaha kena pajak pada bulan Maret 2018. Menurut penuturan dari pemimpin 

perusahaan, perusahaan memilih mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak 

karena pada akhir tahun 2017 sebuah perusahaan bernama Carrefour mengajak 

untuk melakukan kerjasama, dimana perusahaan ini adalah salah satu perusahaan 

besar. 

Dengan adanya kerjasama tersebut, lawan transaksi meminta untuk di 

buatkan Faktur, sedangkan faktur hanya di keluarkan oleh perusahaan yang sudah 

berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dari kerjasama itu akhirnya 

perusahaan memilih untuk mengukuhkan diri sebagai pengusaha kena pajak atau 
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PKP yang artinya perusahaan wajib menghitung dan memotong PPN atas setiap 

penyerahan BKP atau JKP yang di lakukan, kemudian menyetor PPN yang kurang 

bayar, atau mengajukan permohonan pengembalian lebih bayar. 

  Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas masalah di atas untuk di 

lakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGENAAN TARIF PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP HARGA POKOK 

PENJUALAN (HPP) DAN PENDAPATAN” (Studi Kasus pada Cv.Toto). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifikasi masalah sebagai 

berikut: 

1. Harga pokok penjualan selalu naik turun setiap tahunnya 

2. Menurunnya konsumen setelah perusahaan mengukuhkan diri sebagai 

pengusaha kena pajak. 

3. Pendapatan perusahaan selalu naik turun pada setiap tahunnnya. 

4.Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) setelah di kenakan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah di kemukakan masalah yang 

terjadi. Agar penelitian ini dapat di bahas secara tuntas dan terfokus, maka di 

perlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitikberatkan pada 
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pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Harga Pokok Penjualan 

(HPP) dan pendapatan. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP)? 

2. Bagaimana pengaruh pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

terhadap Pendapatan? 

3. Bagaimana pengaruh tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Harga 

Pokok Penjualan (HPP) dan Pendapatan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP). 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

terhadap Pendapatan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Pendapatan. 
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1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

1.5.1 Secara teoritis 

Secara teroritis, penelitian ini di harapkan bisa menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Harga Pokok 

Penjualan (HPP) dan Pendapatan. 

1.5.2 Secara Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini di harapkan dapat membantu manajemen perusahaan 

terkait dengan pengaruh pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) dan Pendapatan. 

2. Bagi Penulis 

Bagi peneliti, penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan 

mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Harga Pokok 

Penjualan (HPP) dan Pendapatan. 

 

 

 

 

 


