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Abstrak 
 

 PT HAJ adalah perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyediaan dan penjualan 
barang-barang Teknologi Informasi. Penulis ingin mengetahui bagaimana aspek pajak 
pertambahan nilai dan apa saja yang terkait dengan perhitungan dan pelaporan pajak 
pertambahan nilai khususnya pada penjualan barang–barang Teknologi Informasi. Tujuan dari 
penelitian ini untuk membantu perusahaan untuk mengevaluasi penghitungan dan pelaporan 
PPN, pengisian SPT Masa PPN serta cara penyetoran dan pelaporan pajak terutangnya. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan melakukan 
observasi langsung ke perusahaan untuk mengumpulkan data-data dan informasi yang 
dibutuhkan. Penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, 
menelaah peraturan perundang- undangan perpajakan, dokumen-dokumen, serta literatur lainnya 
yang dapat membantu penulis memecahkan masalah yang dirumuskan dalam skripsi ini. 

 Hasil penelitian ini yaitu ditemukannya Faktur Pajak Masukan yang tergolong 
Faktur Pajak Cacat karena tidak diisi secara lengkap, benar, dan jelas seperti penulisan pada 
kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin **) yang tidak perlu yang tidak sesuai 
dengan ketentuan. Selain itu Pengusaha Kena Pajak dalam menerbitkan Faktur Pajak Standar 
masih belum mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal melaksanakan Kewajiban 
pembayaran pajak kurang bayar dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai belum 
mengikuti dan memahami ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan Pajak Masukan yang 
seharusnya bisa dikreditkan menjadi tidak bisa dikreditkan. Dalam Faktur Pajak Keluaran, 
penulis menemukan Faktur Pajak yang tidak tercantum tanggal Faktur sehingga Faktur Pajak 
Standar tersebut tergolong cacat. Masalah-masalah ini mengakibatkan perhitungan Pajak 
Pertambahan Nilainya tidak sesuai dengan yang seharusnya. 

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakannya, PT. HAJ masih mengalami beberapa kendala seperti Faktur Pajak yang tidak 
sesuai. Hal ini menyebabkan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai PT. HAJ tidak benar. Saran 
penulis terhadap perusahan adalah sebaiknya memeriksa kembali kelengkapan dari Faktur Pajak 
Standar yang diberikan Penjual Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Perusahaan sebaiknya 
selalu mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dengan mengakses situs-situs 
perpajakan lewat internet. 
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