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ABSTRAK 
 
 
Praulta Mazora. 2010. 8323108364. Analisis Pengenaan Pajak Keluaran pada PT. 
SUCOFINDO (Persero). Karya Ilmiah. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini dilatarbelakangi oleh kepentingan pembelajaran, Pajak 
Pertambahan Nilai khususnya Pajak Keluaran adalah salah satu jenis pajak yang 
digunakan oleh perusahaan jasa. Melalui karya ilmiah ini, penulis diharapkan dapat 
menggambarkan penerapan pajak Pajak Pertambahan Nilai khususnya Pajak Keluaran 
di PT. SUCOFINDO dan dapat menjelaskan kasus yang ditemukan oleh penulis di PT. 
SUCOFINDOl serta member kesimpulan dan solusi pemecahan kasus tersebut. 
Masalah umum dalam penelitian ini adalah terdapatnya selisih antara jumlah pajak 
keluaran di SSP dengan laporan laba rugi perusahaan. 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan bentuk penelitian 
kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Buku tentang Pajak Pertambahan 
Nilai, wawancara langsung ke perusahaan terkait dan bukti-bukti yang diperoleh dari 
observasi ke perusahaan tersebut. Data dalam penelitian ini adalah bukti-bukti tentang 
penerimaan pajak keluaran tersebut (SPT, Faktur pajak dan Invoice). Alat pengumpul 
data utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci. Selain 
itu, peneliti juga berdiskusi teman dengan pembimbing dan teman sejawat guna 
mengevaluasi hasil penelitian penulis. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penerapan pajak keluaran di PT. 
SUCOFINDO ditemukan beberapa hal yang berkenaan dengan tingkat kepatuhan 
penerapan pajak keluaran tersebut di PT. SUCOFINDO. Dan unsur-unsur fisik seperti 
perbedaan jumlah angka di SSP dan Faktur pajak berbeda dengan jumlah nominal di 
laba rugi perusahaan, sedangkan seharusnya antara jumlah nominal di SSP itu tidak 
boleh terdapat selisih. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencari tahu selisih 
nominal antara SSP dengan laporan laba rugi perusahaan.   

 
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Keluaran 
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ABSTRACT 
 
Praulta Mazora. 2010. 8323108364. Application 2010.Analisis output tax on 

PT. SUCOFINDO (Persero). Scientific Work. Majoring in Accounting. Faculty of 
Economics. State University of Jakarta. 

Scientific work is motivated by the interests of learning, in particular VAT 
output tax is one tax type used by service companies. Through this paper, the authors 
describe the application of the tax is expected to VAT output tax especially in PT. 
SUCOFINDO and can explain the cases found by the author in PT. SUCOFINDOl and 
member conclusions and solutions solving the case. A common problem in this study 
is the presence of excess amount of output tax in the CNS with company's income 
statement. 

The method used is descriptive method with qualitative forms of research. 
Sources of data in this study is the Book on Value Added Tax, interviews directly 
related to the company and the evidence obtained from the observations to the 
company. The data in this study is the evidence of the acceptance of the output tax 
(SPT, Tax Invoice and Invoice). The main data collection tool in the study were 
researchers themselves as a key instrument. In addition, the researchers also discuss 
mentors and friends with peers in order to evaluate the results of the study authors. 

Based on the results of a study of the application of the output tax in PT. 
SUCOFINDO found some issues concerning the application of the tax compliance rate 
of these outputs in PT. SUCOFINDO. And physical elements such as differences in 
the number of digits in the CNS and a Tax Invoice is different from the nominal 
amount in the company's income, while should the nominal amount in the CNS should 
not be there is a difference. Therefore, the authors are interested in finding out the 
difference between the SSP par with company's income statement. 
 

Key Word; Value Added tax, Output Tax 
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KATA PENGANTAR 
 

 
Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT atas kasih karunia serta 

penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah ini 

yang berjudul: Analisis Penerapan Pajak Keluaran pada PT. SUCOFINDO (Persero).  

Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar ahli madya di bidang akuntansi pada Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat dukungan 

dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada semua 

pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terimakasih kepada bapak Mardi, sebagai dosen pembimbing yang 

telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan karya ilmiah ini dari 

awal hingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan.  

Penulis juga berterimakasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, beserta jajarannya 

yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Fakultas Ekonomi. Tak lupa 

penulis berterimakasih kepada Ketua Program Studi D III ibu Yunika Murdayanti. 

Demikian juga penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf 

administrasi FE-UNJ, termasuk PT, SUCOFINDO (Persero) karena sudah 

memberikan izin kepada penulis untuk melakukan observasi disana dan penulis juga 
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mengucapkan terimakasih untuk rekan-rekan AK 1 dan AK 2 2010 yang telah 

menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.      

Dengan segala kerendahan hati, praktikan menyadari bahwa Penulisan laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari sempurna. Praktikan dengan senang hati 

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Penulisan 

laporan Praktik Kerja Lapangan ini yang mungkin kelak akan berguna sebagai bahan 

masukan bagi praktikan pribadi maupun rekan-rekan mahasiswa, khusunya mahasiswa 

D-III Akuntansi UNJ.  

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tuan, yang 

dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya mendorong penulis untuk 

menyelesaikan karya ilmiah ini. Kiranya hasil penulisan ini mudah-mudahan dapat 

memberi sumbangsih dalam masalah perpajakan khususnya pajak keluaran di PT. 

SUCOFINDO. 

 

        Jakarta, 3 juni 2013 

 

 

                   Penulis   

 
 
 
 
 


	2. ABSTRAK

