
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang 

kena Pajak dan penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan undang-

undang Pajak Pertambahan Nilai,kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. Pengukuhan pengusaha kena pajak mempunyai peran penting yaitu, 

untuk mengetahui indentitas Pengusaha Kena Pajak serta berguna untuk melaksanakan 

hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah, untuk pengawasan administrasi perpajakan yang telah memenuhi syarat sebagai 

Pengusaha Kena Pajak. Keuntungan dari pengusaha kena pajak yaitu, dapat melakukan 

transaksi penjualan kepada bendaharawan dan harga jual menjadi lebih rendah karena 

pajak masukannya dapat di kreditkan.Tetapi jika wajib pajak pribadi atau wajib pajak 

badan dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha 

Kena Pajak maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan – 

undangan perpajakan. 

Sedangkan Pengusaha menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu 

wajib pajak badan dan orang pribadi 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, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.  



 Direktorat Jendral Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap 

penerimaan pajak telah melakukan reformasi birokrasi melaui medernisasi pembenahan 

sistem administrasi perpajakan. Tujuan modernisasi perpajakan yaitu, tercapainya tingkat 

kepatuhan (tax compliance) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap 

administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak 

yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak meningkat. 

 Subjek  Pajak PPN, ada dua jenis yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak sesuai 

Undang-Undang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Subyek Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) yang bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah orang Pribadi 

atau badan yang mengimpor BKP, memanfaatkan jasa atau BKP tidak berwujud dari luar 

daerah pabean, dan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. 

 Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau dalam satu tahun kurang dari 

jumlah yang ditetapkan adalah pengusaha kecil. Batasan omset Pengusaha Kecil ini 

ditetapkan oleh Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2013-2014. 

  Kenapa melakukan pencabutan PKP, karena sebelumnya batasannya adalah Rp. 

600.000.000,- sehingga pengusaha dipaksa untuk menjadi PKP. Namun karena dalam satu 

tahun masih dibawah Rp. 4.8 Milyar  maka bukankan pengusaha berhak untuk memilih 

tidak PKP (Non PKP) begitulah pemikiran pengusaha. 



  Bagi pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah 

peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah). Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak tersebut dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah 

bulan saat jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan brutonya melebihi 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

  Dengan adanya Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. dan untuk tahun ini terdata 

pengusaha kena pajak yang sudah terdaftar di Pemegang Digital Certificate sebanyak 

1.072 WP. penulis tertarik untuk mengamati bagaimana Tata Cara Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak dan maka judul pembuatan Tugas akhir ini adalah “Prosedur Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prosedur pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Malang 

Utara? 

2. Bagaimana perkembangan jumlah wajib pajak pengusaha kena pajak (PKP) orang 

pribadi, badan di KPP Pratama Malang Utara? 

 

 



C.    Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan Prosedur Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 

2. Untuk mengetahui perkembangan jumlah pengusaha kena pajak (PKP) orang pribadi, 

badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. 

D.   Batasan Masalah 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis akan membahas tentang Prosedur 

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang 

Utara, hal ini dikarenakan sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak ingin selalu memiliki 

kualitas pelayanan yang memadai dan bisa memberikan kenyamanan kepada para Wajib 

Pajak (WP) di Malang Utara.dengan kualitas yang unggul namun juga dengan beberapa 

pelayanan secunder untuk melengkapi pelayanan yang lainnya. Hal ini dapat di buktikan 

dengan adanya kesuksesan kerja sama para pegawai perpajakan dalam mengatasi masalah 

pelayanan yang sering di keluhkan oleh para Wajib pajak setiap mereka ingin melakukan 

pelaporan pajak tahunan mereka ke kantor pelayanan pajak Pratama Malang Utara. 

E.    Manfaat Penelitian  

          Adapun manfaat yang dapat diperoleh penulis adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang prosedur pengukuhan pengusaha 

kena pajak di KPP Pratama Malang Utara. 

2. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi 

wajib pajak pengusaha yang ingin di kukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). 

 


