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ABSTRAK 

 
AINUN MARDIYA, TAHUN 2022, Evaluasi Proses Restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Kontruksi Pada Konsultan 
Pajak.Karya Tulis Ilmiah (KTI), Program Studi Perpajakan, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.Dibimbing oleh 
Pembimbing 1 Rustan dan Pembimbing 2 Andi Arifwangsa Adiningrat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Proses Restitusi 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kontruksi Pada Kantor 
Konsultan Pajak  di Makassar. Penelitian ini di lakukan Di Kantor 
Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dengan sampel menggunakan data 
klean kantor yang merupakan Wajib Pajak atas jasa pelaksanaan 
kontruksi. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif 
terapan. Data penelitian diperoleh penulis melalui penelitian lapangan baik 
dengan cara observasi maupun wawancara serta didukung dengan 
perolehan dokumen dari tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa Evaluasi Proses Restitusisi Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa 
Kontruksi ada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan terlaksana, 
berjalan dengan baik dan sistematis. 
 
Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi, Jasa Kontruksi, 

Konsultan Pajak 
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ABSTRACT 
 

Ainun Mardiya, 2022, the evaluation of the value of tax value of 

the (value) for the construction of the tax consultant.Karya Tulis Ilmiah 
(KTI), Taxation Studies Program, Faculty of Economics and Business 
Muhammadiyah Makassar University. Guided by the guidance of 1 Rustan 
and the guidance of 2 Andi Arifwangsa Adiningrat. 

The value of tax value of the tax payment of tax payments by the 
Company's contact, the taxpayer not only has the right to pay taxes but 
also have the right to revisit tax payments that have been experiencing 
excess. The purpose of this study is to know and evaluate the value of the 
value of tax value (VAT) on construction services at the Tax Consultant 
Office in Makassar. This study was done at the Office of the Massaniang & 
Cost column for the sample using the Klean Office data which is a 
taxpayer for construction activities. Techniques in this study using applied 
qualitative techniques. The research data obtained the author through field 
research both by observation and interview and supported by the 
acquisition of documents from the research place. The results showed that 
evaluation of the value-added tax rebition for the construction of existing 
existing Office of the Massaniang & PE-companion tax consultant, 
successfully effectively.  

 
Keywords:  Value-Added Tax (VAT), Restitution, Construction Service.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu sumber pendapatan negara yang sangat berpengaruh di indonesia 

adalah penerimaan pajak. Berdasarkan dari data kemenkeu, sektor pajak 

menyumbang paling besar, lebih dari 80% dari total pendapatan. Hal ini didukung 

dari pendapat mentri keuangan Sri Muliani  yang menyatakan bahwa pajak 

merupakan tulang punggung nasional. Pada tahun 2019 sumber pendapatan 

negara kedua berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).Menurut Waluyo 

(2011:9) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas 

konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean) baik konsumsi barang 

maupun jasa. Dalam Pajak Pertambahan Nilai  terdapat pajak keluaran yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai  terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang 

melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Selain pajak 

keluaran juga terdapat istilah pajak masukan, yaitu Pajak Pertambahan Nilai yang 

seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang 

kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak. Apabila pajak masukan lebih 

besar daripada pajak keluaran maka wajib pajak akan mengalami lebih bayar dan 

wajib pajak mempunyai hak untuk merestitusi. Karna selain memilliki wewajiban 

untuk  memungut pajak dari rakyat, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk 

merestitusi kelebihan pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak. 

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai  (PPN) adalah pengembalian kelebihan 

pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang disebabkan oleh lebih besarnya  



2 
 

 
 

nominal pajak masukan daripada nominal pajak keluaran (Jusman & Rudi 

Qurniawan,2016).Dalam UU No 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 9 

ayat 4 di atur apabila dalam masa pajak, pajak masukan dapat dikreditkan lebih 

besar daripada pajak keluaran, atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat 

diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pengembalian 

tersebut dilakukan dengan restitusi. . Ada beberapamasalahyang dialami 

dalampengembalian restitusi antara lain wajib pajak yang tidak melaporkan 

pajaknya, kurangnya kelengkapan dokumen atau data data perusahaan,kurangnya 

pengetahuan wajik pajak mengenai restitusi pajak, dan lainsebagainya Berkaitan 

dengan hal tersebut sejumlah perusahaan mengeluhkan sulitnya proses pengajuan 

restitusi PPN di Direktorat Jendral Pajak. Padahal dalam pasal 17B Undang-

Undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) diatur bahwa Ditjen 

pajak tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah jangka waktu berakhir. 

Berdasarkan data diatas, maka perlu adanya jasa konsultan pajak untuk membantu 

klien ,pada saatproses restitusi Pajak Pertambahan Nilai untuk mengatasi masalah 

tersebut.  Mulai dari menyiapkan data, penyampaikan restitusi, pemeriksaan 

hingga proses akhir dari diterimahnya pengembalian kelebihan pajak.Proses 

restitusi PPN dimulai dengan diajukanya permohonan oleh wajib pajak kemudian 

di lanjutkan dengan pemeriksaan setelah itu dilanjutkan dengan pengajuan 

keberatan, hingga penyelesaian keberatan (Sarah oktavia dkk, 2015) 

Dalam mengajukan restitusi PPN, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh 

wajib pajak karena hal ini berkaitan dengan kas negara.Adapun pengajuan 
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restitusi yang harus dipatuhi oleh WP. Mulai dari pengajuan permohonan restitusi, 

proses penelitian atau pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal  (Dirjen) pajak pada 

permohonan restitusi.Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian 

kelebihan pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kriteria tertentu, 

PKP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17D 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan (KUP) atau PKP berisiko rendah. Selain PKP tersebut, atas 

permohonan pengembalian kelebihan pajak dilakukan pemeriksaan. 

Salah satu perusahan di makassar  yang bergerak dibidang jasa kontruksi terdapat 

di kantor  konsultan pajak massaniga & rekan. Perusahaan ini melakukan 

pengajuan restitusi atas anggaran dana PPN pembelian material pada proyek 

pemerintah yang telah dikeluarkan terlebih dahulu menggunakan data operasional 

perusahaan.  Aspek perpajakan untuk bidang usaha jasa kontruksi memiliki sifat 

yang berbeda dengan bidang usaha lainya.Dilihat dari siklus operasinya yang 

memiliki waktu lebih dari satu tahun sehingga pendapatan dan beban pun dihitung  

secara khusus.Bidang jasa kontruksi tersebut mencakup pekerkjaan arsitektur, 

sipil, mekanikal, elektrikal san tata lingkungan, masing masing beserta 

kelengkapanya. 

Berdasarkan data diatas, penulis tertarik untuk meneliti Evaluasi Proses Restitusi 

Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kontruksi Pada Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan. Kantor konsultan pajak massaniga &rekan  adalah instansi 

swasta dibidang perpajakan yang membantu penyedia jasa kontruksi dalam proses 

restitusi pajak pertambahan nilai atas usaha jasa kontruksi.  



4 
 

 
 

Maka dari itu untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai proses Restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai atas jasa kontruksi pada  Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan. Oleh karena hal yang demikian itu, penulis mengajukan judul penelitian 

tentang “ Evaluasi Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa 

Kontruksi PadaKantor Konsultasi Pajak”.Melalui judul penelitian ini 

diharapkan penulis maupun pembaca mengetahui lebih jauh tentang proses  

restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kontruksi  pada Kantor 

 Konsultan Pajak. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang pada bagian sebelumnya, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah ‘’BagaimanaEvaluasi Proses  Restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kontruksi pada Kantor Konsultan Pajak’’. 

C. Tujuan penelitian 

 Adapun tujuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk 

mengevaluasiproses  Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Kontruksi 

pada Kantor Konsultan Pajak. 

D. Manfaat penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, kiranya tulisan ini berguna sebagai masukan dan 

pengalaman dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang 

restitusi PPN. 
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2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumberinformasi 

atau bahan masukan bagi peneliti selanjutnya. 

3.  Bagi instansi, kiranya tulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dan masukan guna menemukan alternatif dalam 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian 

restitusi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Konsep pajak 

1. Pengertian pajak 

 Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip (Mardiasmo,2016:1) pajak 

adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang ( yang 

dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung 

dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 Menurut Undang-Undang No 28  Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum 

Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

Mengenai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, dipungut berdasarkan 

Undang-Undang tanpa adanya imbalan secara langsung, untuk keperluan 

negara dan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Fungsi pajak 

(Resmi.2019:3)  terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber 

keuangan negara) dan fungsi regulerend (pengatur). 
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1) Fungsi budgetair, artinya pajak merupajak salah satu sumber penerimaan 

pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun 

pembangunan. 

2) Fungsi regulered, artinya pajak sebagai alat untuk mrngatur atau 

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial dan ekonomi, serta 

mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. 

3. Pengelompokan Pajak 

(Mardiasmo, 2011:5) pajak dikelompokan kedalam tiga golongan, yaitu: 

a) Menurut golonganya 

1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. Contoh : Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak 

Pertambahan Nilai 

b) Menurut sifatnya 

1) pajak penjualan atas Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal 

pada berdasalkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan 

keadaan dari Wajib Pajak. Contoh; Pajak Penghasilan 

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh; Pajak 

Pertambahan Nilai dan Barang Mewah. 

c) Menurut lembaga pemungutan 
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1) pajak pusat, yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat 

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh 

;Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Cukai. 

2) pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintahan 

daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. 

4. Sistem Pemungutan Pajak 

Mardiasmo (2018:9) mengemukakan dalam pemungutan pajak terbagi 

menjadi 3 sistem pemungutan, yaitu: 

1. Official Assessment System 

 Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada aparatur 

perpajakan (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang setiap 

tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pajak banyak tergantung pada 

fiskus. 

2. Self Assessment System 

 Sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya diwenangkan kepada 

Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak dapat menghitung, 

memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak 

terutangnya. 

3. With Holding Assessment System 

 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh 
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Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak 

banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. 

B. Pajak pertambahan nilai (PPN) 

1. Defenisi Pajak Pertambahan Nilai 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai(PPN) 

adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi barang kena pajak 

maupun jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh orang pribadi maupun 

badan, yang di kenakan produksi dan distribusi barang atau jasapajak 

pertambahan nilai adalah pungutan yang di bebankan atas transaksi jual beli 

barang dan jasa yang di lakukan oleh Wajib Pajak pribadi atau Wajib Pajak 

badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak ( PKP). 

Wahono (2012:264) mendefinisikan Pajak Pertambahan Nilai adalah 

pajak atas konsumsi barang dan jasa didaerah pabean yang dikenakan  secara 

bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Menurut (dalam Whaskita, 

2013) mengatakan bahwa pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang 

dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang 

di kenakan  dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam (Lalujan (2013) PPN 

termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh 

pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, 

penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang 

dia tanggung. 
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2. Objek Pajak Pertambahan Nilai 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, yang menjadi objek 

pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas: 

 Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean  yang dilakukan 

pengusaha. 

 Impor barang kena pajak 

 Penyerahan jasa kena pajak didalam pabean yang dilakukan oleh 

pegusaha 

 Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean 

dan didalam daerah pabean 

 Pemanfaatan jasa kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean 

didalam daerah pabean 

 Ekspor barang kena pajak berwujud/tidak berwujud oleh pengusaha kena 

pajak. 

3. Jasa kontruksi 

Yamin (2017:129) menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa 

konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan 

pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan 

konstruksi.Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana 

melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja berdasarkan hukum, 

yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. 

Pengguna jasa merupakan orang pribadi maupun badan yang masuk dalam 

bentuk usaha tetap dimana membutuhkan layanan jasa konstruksi, sedangkan 
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penyedia jasa merupakan orang pribadi atau badan yang menyiapkan layanan 

jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi 

ataupun pengawas konstruksi. 

4. Pajak pertambahan nilai atas jasa kontruksi 

pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas pembelian perusahaan jasa 

kontruksi adalah pajak pertambahan nilai yang yang dikenakan atas pembelian 

bahan material yang digunakan dalam proses perusahaan, Pajak Pertambahan 

Nilai yang diperoleh dari pembelian Barang Kena Pajak ini sebut pajak Pajak 

Masukan serta pajak Pertambahan nilai atas penyerahan jasa kontruksi sebagai 

penyerahan jasa kena pajak dan memungut pajak keluaran. Pajak masukan 

yang dipungut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran denga masa pajak 

yang sama tapi jika belum dapat dikreditkan dengan pajak keluaran denga 

masa yang sama maka dapat dikreditkan selambat-lambatnya 2 (tiga) bulan 

setelah berakhir masa pajak yang bersangkutan. 

1. Faktur  pajak merupakan bukti pungutan pajak atas penyerahan Jasa 

Kena Pajak. Saat pembuatan faktur pajak menurut PER- 24/PJ/2012 

faktur pajak harus dibuat pada  

a) Saat penyerahan barang kena pajak dan/atrau jasa kena pajak 

b) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran 

tadi sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum 

penyerahan jasa kena pajak  

c) Saat penerimaan pembayran terimin dalam hal penyerahan sabagian 

tahap pekerja 
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d) Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara 

pemerintah sebagai pemungut pajak pertambahan nilai 

e) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

Jenis usaha jasa kontruksi merupakan objek pajak Pertambahan 

Nilai.Dalam hal ini apabila perusahaan melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan PPN. Berdasarkan  

KMK563/KMK.03/2003 bahwan bendaharawan pemerinta baik pusat 

maupun daerah adalah pemungut PPN.  

Dalam hal pembuatan faktur pajak mengacu pada PER – 24/PJ/2012 

dimana faktur pajak harus dibuat pada saat PKP rekanan menyampaikan 

tagihan kepada.Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai. Sedangkan bukti bukti bahwa bendaharawan telah 

memungut PPN atas jasa kontruksi adalah berupa: faktur pajak, surat 

setoran pajak (SSP) PPN. 

2. Pemungut PPN dilakukan dengan cara sebagai berikut 

a) Pengusaha Kena Pajak Rekanan (PKP Rekanan) menerbitkan 

Faktur Pajak dan SSP pada saar menyampaikan tagihan kepada 

Bendaharawan, baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. 

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penagihan, atau sebelum 

penyerahan Barang Kena Pajak, maka Faktur Pajak wajib 

diterbitkan pada saat pembayaran diterima. 
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b) Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP 

yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP atau bukti 

pungutan ajak karena impor BKP yang digunakan oleh Ditjen Bea 

Cukai. Terkait dengan pembayaran tersebut, peruntukan faktur 

pajak bagi PKP penjual digunakan sebagai pajak keluaran atas 

pemungutan PPN kepada PKP pembeli, sedangkan bagi PKP 

pembeli digunakan sebagai pajak masukan. Faktur pajak keluaran 

atau faktur pajak masukan tersebut harus disetor dan dilaporkan. 

C. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai 

1. Restitusi 

Djuanda & Lubis (2011:121) menyatakan bahwa restitusi merupakan 

kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai terjadi karna jumlah pajak 

Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang 

dipungut dalam satu Masa Pajak. 

2. Restitusi PPN 

Restitusi pajak pertambahan nilai adalah pengajuan pengembalian 

pembayaran pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).Restitusi PPN hanya bisa 

diajukan jika jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau PKP 

melakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.Namun dengan 

catatan PKP tidak memiliki utang pajak lainya. 

 Hal yang menyebabkan terjadinya restitusi adalah besarnya nilai Pajak 

Masukan dibandingkan pajak keluaran, dan nilai yanng akan direstitusi adalah 
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selisih dari nilai yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, hal ini terjadi 

karena aktifitas proyek pekerjaan bendaharawan pemerintahan dan bendaharawan 

yang memungut pajak atas pekerjaan. Setelah melakukan pelaporan SPT PPN 

setiap masa dengan lengkap dan benar hingga masa Desemberdengan status lebih 

bayar maka ada dua pilihan  yaitu kompensasi dan restitusi ke tahun berikutnya, 

jika dalam pengisian SPT Masa dengan memberikan tanda silang pada kolom 

dikembalikan (restitusi) maka secara tidak langsung mengajukan permohonan 

restitusi dan DJP melakukan pengecekan, kemudian terbitlah Surat Keputusan 

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) dalam hal ini jumlah 

kredit pajak jauh lebih besar dari jumlah pajak yang terutang yang dipungut oleh 

pemungut PPN, maka jumlah pajak terutang atau PKP melakukan pembayaran 

pajak yang semestinya tidak terutang. Jika terdapat pajak terutang yang dipungut 

oleh pemungut PPN, maka jumlah pajak terutang adalah jumlah pajak keluaran 

yang dikurangi pajak masukan atau pajak yang dipungut oleh pemungut PPN 

tersebut.setelah itu penerbita SP3 dan Pemberitahuan atau panggilan untuk itu alur 

secara umum dapat dilihat pada halaman sebelumnya. Kemudian wajib pajak 

akan\ dimintai dokumen yang terkait dalam SPT masa PPN sehingga terjadi lebih 

bayar dengan nilai yang di ajukan , beberapa di antaranya:. 

a). faktur pajak masukan lengkap dengan pendukung kuat 

b). faktur pajak keluar lengkap dengan berkas pekerjaan proyek seperti 

SP2D,SPM,kwitansi, bukti bayar pajak. 

c). kontrak pekerjaan serta RAB pekerjaan 
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D. Kerangka Konseptual 

Kelebihan pembayaran pajak merupakan pembayaran kembali, artinya 

penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Kaitanya dengan pajak yang 

kita bayar kepada negara. Restitusi adalah pembayaran kembali pajak yang telah 

kita bayaroleh wajib pajak. Artinya negara membayar kembali atau 

mengembalikan pajak yang sudah kita bayar karna adanya kelebihan. 

Salah satu penyebab restitusi Pajak Pertambahan nilai yaitu jumlah kredit 

pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, atau lebih besarnya pajak 

masukan dari pada pajak keluaran pada masa pajak tertentu. Dari evaluasi proses 

restitusi pajak pertambahan nilai atas jasa  kontruksi pada kantor konsultan pajak 

maka akan ada hasil yang diperoleh. Adapun kerangka konseptual  dalam 

penelitian ini:  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1Alur Fikir Penelitian 

Wajib Pajak Atas Jasa Kontruksi 

Pada Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan 

Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) 
PPN  

Lebih Bayar 

Proses Restitusi 

Pajak 
Evaluasi Proses 

Restitusi Pajak 

Kesimpulan 
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Alur Fikir Penelitian diatas menunjukanterjadinya Proses  Restitusi Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa kontruksi Pada Kantor Konsultan Pajak karna 

adanya kelebihan pembayaran pajak Restitusi ini merupakan hak bagi wajib pajak 

manakalah berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti ada kelebihan pembayaran 

pajak, Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan kepada Pengusaha Kena 

Pajak (PKP). 

E. Metode Pelaksanaan Penelitian 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di AKP2I Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan yang beralamat di Jl. Pendidikan 1 Blok B3 No. 26, 

Kecamatan Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian 

dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan mulai bulan Februari-Maret2022. 

2. Sumber Informan 

Informan Keterangan 

BapakMassaniga (Ketua 

Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan) 

Ketua Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan selaku 

orang yang lebih paham secara teknis dan detail tentang 

permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini 

kemudian memberikan tugas kepada Manejer kantor 

untuk membantu peneliti dalam proses penelitianya 

Ibu Cepci (Manajer 

Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan) 

Manejer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

selaku orang yang lebih paham secara teknis dan detail 

tentang permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini 
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Informan yang menjadi dasar sebagai subjek dalam penelitian ini adalah 

ketua dan Manejer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan selaku orang 

yang lebih paham secara teknis dan detail tentang permasalahan yang terdapat 

dalam penelitian ini. Selain itu informan pendukung sangat dibutuhkan sebagai 

tambahan informasi untuk pelengkap pengevaluasian dan pembahasan dalam 

penelitian ini. 

Informan pendukung yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dan p staf 

yang terlibat dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumen 

Dalam penelitian ini dokumen yang peneliti gunakan adalah sampel 

dokumen milik salah satu klien (Wajib Pajak) dari Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga & Rekan.Adapun sumber data diperoleh dilapangan 

berupa buku, arsip, majalah, bahkan dokumen instansi/perusahaan atau 

dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian dan 

pengambilan dokumen. 

b. Wawancara 

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi 

secara langsung dengan bertatap muka.Wawancara dilKukan terhadap 

menejer yang berkaitan dengan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & 

Rekan. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan metode 
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terbuka,tujuanya untuk memberikan peluang bagi informan untuk 

berargumen dan tidak membatasi jawaban. 

c. Pengamatan (observasi) 

Peneliti melakukan observasi langsung pada kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan. Dalam metode observasi peneliti mengamati dan 

mencatat pola perilaku subjek, objek, atau kejadian yang sistematis 

tanpa adanya pertanyaan dan komunikasi dengan individu-individu 

yang diteliti. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

kualitatif terapan karena selain diwajibkan oleh akademisi untuk menggunakan 

teknik ini, teknik ini juga memberikan fakta dari prosedur yang terjadi dengan 

tujuan untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan akurat serta sesuai 

dengan tujuan penelitian.Teknik kualitatif terapan merupakan teknik dengan 

menggunakan metode yang sudah diterapkan oleh peneliti dimana jurnal-jurnal 

penelitiannya masuk dalam jurnal internasional bereputasi. Miles dan Huberman 

(Sugiyono 2012:91), mengemukakan analisis data kualitatif menggunakan 

beberapa tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data  

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil 

wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan 

kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian 

dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya. 
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b. Reduksi Data  

Menurut Sugiyono (2012:92) mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang jelas. 

c.  Display Data  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah display data 

atau penyajian data. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami kejadian yang diteliti. 

d.  Verifikasi Data  

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan 

kesimpulan.Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah 

informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan atau 

dikelompokkan. 

e.  Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari sutu kegiatan 

konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18).Kesimpulan-

kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung.Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyususn 

pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan 

sebab akibat, dan berbagai proposisi (Harsono, 2008: 169).  
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah Singkat AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia ( AKP2I). Bahwa Negara 

Republik Indonesia adalah Negara Hukum Berdasarkan Pancasila dan Undang – 

Undang Dasar 1945 yang menunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara, 

karena itu menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajban 

kenegaraan bagi para warganya yang merupakan peran serta pembiayaan Negara 

pembangunan nasional. 

Bahwa Pajak yang dipungut Wajib Pajak serta dikelolah oleh Negara 

dipergunakan untuk membiayai pembangunan Nasional untuk mewujudkan 

masyarakat indonesia yang adil dan makmur materiial dan spritual berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945. 

AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga dan Rekan di bentuk pada 

tanggal 30 januari 2015 yang berdasarkan pada akta Notaris Lilis Suryanti, SH., 

M.Kn Nomor : 3 yang mendapat pengesahan dari Mentri Hukum dan HAM RI 

Nomor: AHU 000196 AH.01.07 tahun 2015 dan terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak Patama Jakarta Kebayoran Baru Dua dengan NPWP. 72.087.345.4.019.000 

dan diketuai oleh Drs. Massaniga, MM., BKP selaku anggota Asosiasi Konsulan 

Pajak Publik Indonesia (AKP2I) yang memiliki sertifikat konsultan pajak C dan 

beliau merupakan Di rektorat Jendral Pajak. 
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AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan dibeberapa tempat dengan 

dengan berbagai daerah, diantaranya Makassar, Watampone, Pinrang, Jakarta, 

Pare-Pare, Mamuju, Bantaeng dan Kendari. Kegiatan kantor dikordinir oleh 

Sepsiana,S.IP selaku Manejer Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

dengan nomor izin praktek No Kep-1511/IP.C/PJ/2015 bergerak di bidang 

perpajakan yang menangani beberapa Wajib Pajak. Berbagai jenis imbalan jasa 

konsultan pajak diberikan, seperti pengumpulan data berkas wajib pajak,  

pembuatan surat kuasa, pembuatan laporan SPT tahunan dan SPT Masa, 

pembetulan laporan wajib pajak,  pembuatan pbk, pemohonan restitusi. 

B. Struktur Organisasi Dan Job Description 

1. Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1Struktur Organisasi 

KETUA 

Drs. Massaniga,MM.,BKP 

MANAJER 

Sepsiana, S.IP 

SUPERVISOR 

         A. Sri Ujiastuti,ST 

STAF STAF 
 

Destri Arlinda, S.Ak            Sri Dayani S.M 

Struktur Organisasi AKP2I 

 Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 
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2.  Job Description Pada AKP2I Kantor Konsultan Pajak Massaniga   & 

Rekan 

a) Ketua AKP2I kantor konsultan pajak massaniga & rekan 

 Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas kantor 

 Memantau setiap karyawan dalam melaksanakan tugas dan 

kewajiban masing-masing staf 

 Memberikan arahan dan bimbingan kepada seluruh staf. 

b) Manajer AKP2I kantor konsultan pajak massaniga & rekan 

 Memastikan ketersediaan laporan keuangan keuangan dan 

pajak bulanan serta tahunan 

 Memastikan diaplikasikannya peraturan perpajakn dan 

keuangan pada perusahaaan 

 Melakukan konsultasi perusahaan atas petugas pajak dan juga 

klien pajak. 

  Membantu melakukan pembayaran pajak dengan membuat E-

Biling dan transaksi pembayaran. 

 Memberikan pelatihan pelaporan pajak kepada wajib pajak. 

c) Tax supervisor AKP2I kantor konsultan pajak massaniga & rekan 

 Memastikan terlaksananya supervisi atas segala tugas yang 

berkaitan dengan pajak 

 Melakukan pelatihan kepada staf 

 Membagi tugas terhadap staf pajak 

 Bertanggung jawab atas kinerja staf pajak 
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d) Staf AKP2I kantor konsultan pajak massaniga & rekan 

 Mengerjakan pajak klien 

 Melapor pajak masa bulan maupun tahunan 

 Membuat agenda kantor  

 Pembuatan surat 

 Mengelolah dokumen perusahaan  

 Melakukan entri data 

 Melakukan pengarsipan data 

 Melakukan perekapan data 

 Memesan persediaan kantor 

 Menyiapkan akomodasi kunjungan kantor 

3. Kegiatan Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

 Menghitung dan melapor PPh 23 dan 26  

 Menghitung dan melapor PPN  

 Menanggapi surat yang diterima WP dari Kantor Pajak 

 Menghitung dan melapor PPh 21 karyawan  

 Menghitung dan melapor pajak penghasilan badan, PPh 25 dan 

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 

 Membantu menerbitkan E-Faktur dan ID Billing setiap transaksi 

 Memberikan klarifikasi secara langsung ke Kantor Pajak jika 

terdapat permasalahan pajak atas pajak masa perusahaan 

 Mendampingi Wajib Pajak dalam menangani restitusi 
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C. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditelitidari Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan diperoleh data berupa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sehingga menyebabkan adanya 

kelebihan pembayaran pajak pada Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan. 

Uraian tentang hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdapat Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga &  Rekan 

Dengan mengetahui pajak masukan dan pajak keluaran di Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga &  Rekan, maka dapat diketahuai berapa besaran pajak Lebih 

Bayar, jika terdapat pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran artinya terjadi 

lebih bayar, sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat memilih untuk meminta 

restitusi atau kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut, akan tetapi 

perussahaan ini bergerak di bidang jasa kontruksi dimana rekanan pekerjaan  

bersama instansi swasta juga instansi pemerintah tetapi pada perusahaan ini rata-

rata bersama instansi pemerintah yang semua mengenai perpajakan atas pekerjaan 

tersebut dipungut oleh pemberi kerja (pemerintah). 

Pada perhitungan PPN sebelum mengatahui apakah masuk kedalam lebih 

bayar atau kurang bayar maka terdapat perhitunganya serikut ini: 

 

Perhitungan PPN : Dasar Pengenaan Pajak (DPP) X Tarif 

PPN KB/LB : Pajak Masukan – Pajak Keluaran 
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 Apabila terjadi lebih bayar maka terdapat dua kemungkinan yang akan 

Wajib Pajak lakukan: 

 Dikompensasikan untuk masa  pajak berikutnya. Atau 

 Direstitusi (dikembalikan) 

 Dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya 

Apabila dalam sebuah transaksi pelaporan SPT terjadi lebih bayar maka 

dapat dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Maksudnya adalah 

ketika dalam pelaporan SPT kita menemukan adanya kelebihan pajak 

maka salam masa pajak berikutnya perusahaan tinggal menggunakan 

kelebihan pajak tersebut untuk menyetor jumlah pajak dalam masa 

berikutnya.  

 Direstitusi (dikembalikan)  

Selain dapat di kompensasi lebih bayar juga dapat dikembalikan kelebihan 

pajar tersebut. namun konsekuensi yang harus dihadapi apabila ingin 

melakukan restitusi adalah akan diadakan pemeriksaan oleh Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) atas permohonan restitusi tersebu. Terdapat beberapa 

syarat dan prosedur yang harus dipenuhi saat merestitusi lebih bayar. Surat 

pengembalian kelebihan pajak diterbitkkan paling lambat sekitar satu 

bulan untuk PPN jika surat permohonan sudah lengkap. 

2. Restitusi PPN  Tahun 2019-2021 di  Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga &  Rekan 

Dalam restitusi PPN  kantor konsultan pajak massaniga & rekan yang 

mengambil alih pengajuan serta proses restitusi tersebut. restitusi ini berasal dari 
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perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi di mana perusahaan tersebut 

mendapat proyek pekerjaan dengan mengikuti tender dan melalui rekanan dalam 

artian antar perusahaan swasta. Proyek pekerjaan perusahaaan ini banyak 

memegang tender dan melakukan pekerjaan pemerintah yang artinya memiliki 

lawan transaksi yaitu bendaharawan, dimana segala jenis perpajakan pihak 

bendaharalah yang memungut pajak dalam proyek pekerjaan, dalam hal ini jika 

ada tahap pekerjaan yang telah dituntaskan maka Wajib Pajak menerbitkan faktur 

pajak keluaran lawan transaksi. Sesuai hasil wawancara  dengan Menejer Kantor 

Konsultan Pajak Massaniga & Rekan yang menyatakan bahwa: 

‘’Restitusi PPN ini  bisa terjadi karena, adanya pembelian barang, artinya suatu 

bangunan bisa terbangun karna adanya pembelian yang dikenakan pajak, sehingga 

terbitlah faktur pajak, nah faktur pajak masukanlah  yang  diberikan penjual 

kepada pembeli. Oleh sebab itu terjadinya restitusi karna wajib pajak mendirikan 

bangunan dan menjual kepada pemerintah, kemudian  pemerintah  tersebut 

membayar full pajak. Sehingga uang yang di bayarkan pada saat pembelian bisa 

di ambil kembali karna adanya  pembayaran yang dilakukan 2 kali pada barang 

yang sama. 

 

Restitusi kita kali ini berfokus pada jasa kontruksi yang telah mengalami 

kelebihan pembayaran pajak yang akan di uraikan dari data yang telah direkap 

dari bulan januari 2019 sampai dengan desember 2021 sehingga memperoleh nilai 

yang bisa dibilang lumayanlah. Maka dari itu pengajuan restitusi bisa dibuat untuk 

mengambil hak Wajib Pajak, karna bukan hanya membayar pajak yang menjadi 

hak/ kewajiban Wajib Pajak, tetapi restitusi/ pengembalian kelebihan pajak 

menjadi hak wajib pajak. 
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 Berikut adalah transaksi pajak masukan dan keluaran  PPN tahun 2019-2021 pada Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga  & Rekan 

Tanggal/Bulan/Tahun Status DPP PPN Keterangan Ditektur 

11 Februari 2019 Nomal  500000000 50.000.000  Upload Pajak Sukses Arman 

23 Februari 2019 Nomal  300000000 30.000.000  Upload Pajak Sukses Arman 

19 Maret 2019 Nomal  300000000 30.000.000  Upload Pajak Sukses Arman 

29 Maret 2019 Nomal  300000000 30.000.000  Upload Pajak Sukses Arman 

13 Agustus 2019 Nomal  500000000 50.000.000  Upload Pajak Sukses Arman 

22 Agustus 2019 Nomal  3806520909 380.652.091 Upload Pajak Sukses Arman 

30-Sep-19 Nomal  200000000 20.000.000  Upload Pajak Sukses Arman 

28 Oktober 2019 Nomal  300000000 30.000.000  Upload Pajak Sukses Arman 

5-Nov-19 Nomal  4290469000 429.504.690 Upload Pajak Sukses Arman 

28-Nov-19 Nomal  4290469000 429.504.690 Upload Pajak Sukses Arman 

5 Desember 2019 Nomal  17150145455 1.715.014.545 Upload Pajak Sukses Arman 

5 Desember 2019 Nomal  16091123970 1.609.112.397 Upload Pajak Sukses Arman 

6 Desember 2019 Nomal  1000000000 100.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 

7 Desember 2019 Nomal  22503134604 2.250.313.460 Upload Pajak Sukses Arman 

19 Desember 2019 Nomal  6480246200 648.024.620 Upload Pajak Sukses Arman 

28 Desember 2019 Nomal  12348104727 1.234.810.473 Upload Pajak Sukses Arman 

28 Desember 2019 Nomal  2529646454 252.964.646 Upload Pajak Sukses Arman 

16 Januari 2020 Normal 1000000000 100.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 

17 Ferbuari 2020 Normal 1000000000 100.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 
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27 Februari 2020 Normal 500000000 50.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 

09 Maret 2020 Normal 500000000 50.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 

19 Maret 2020 Normal 500000000 50.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 

27 Maret 2020 Normal 500000000 50.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 

27-Apr-20 Normal 500000000 50.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 

5 Juni 2020 Normal 6357056364 635.705.636 Upload Pajak Sukses Arman 

24 Juli 2020 Normal 755074436 75.507.444 Upload Pajak Sukses Arman 

12 Agustus 2020 Normal 4767722727 476.772.273 Upload Pajak Sukses Arman 

4-Sep-20 Normal 4257295273 425.729.527 Upload Pajak Sukses Arman 

24-Sep-20 Normal 1000000000 10.000.000 Upload Pajak Sukses Arman 

1 Oktober 2020 Normal 53216119091 532.161.909 Upload Pajak Sukses Arman 

12 Oktober 2020 Normal 3575863636 357.586.364 Upload Pajak Sukses Arman 

3-Nov-20 Normal 53216119091 532.161.909 Upload Pajak Sukses Arman 

19-Nov-20 Normal 4771281818 477.128.182 Upload Pajak Sukses Arman 

30-Nov-20 Normal 3618700984 361.870.098 Upload Pajak Sukses Arman 

3 Desember 2020 Normal 5956200000 595.620.000 Upload Pajak Sukses Arman 

3 Desember 2020 Normal 1589264091 158.926.409 Upload Pajak Sukses Arman 

22 Desember 2020 Normal 17022918109 170.291.811 Upload Pajak Sukses Arman 

23 Desember 2020 Normal 1064323818 106.432.382 Upload Pajak Sukses Arman 

6-Apr-21 Normal 1200510182 120.051.018 Upload Pajak Sukses Arman 

7-Apr-21 Normal 1796363636 179.636.634 Upload Pajak Sukses Arman 

7-Apr-21 Normal 4287536362 428.753.6367 Upload Pajak Sukses Arman 

21-Apr-21 Normal 3240810543 195.927.273 Upload Pajak Sukses Arman 
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24-May-22 Normal 1959272727 195.927.273 Upload Pajak Sukses Arman 

2 Juni 2021 Normal 11196697727 119.669.773 Upload Pajak Sukses Arman 

11 Juni 2021 Normal 1306181818 130.618.182 Upload Pajak Sukses Arman 

30 Juni 2021 Normal 1306181818 130.618.182 Upload Pajak Sukses Arman 

2-Sep-21 Normal 545319090 54,531,909 Upload Pajak Sukses Arman 

11 oktober 2021 Normal 22827200067 228,272,067 Upload Pajak Sukses Arman 

18-Nov-21 Normal 5983488636 589,348,864 Upload Pajak Sukses Arman 

30 desember 2021 Normal 9224299181 922,429,918 Upload Pajak Sukses Arman 
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Untuk mengetahui berapa besarnya kelebihan pembayaran pajak selama 

tahun 2019,2020, dan 2021 dapat dilihat pada tabel, yang dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

a). PPN  Tahun 2019 

Tabel 3.1Data restitusi PPN Tahun 2019 

BULAN 

PAJAK MASUKAN PAJAK KELUARAN 

JUMLAH DPP PPN 

10 (SWASTA) 20 (PEMERINTAH) 

DPP PPN DPP PPN 

JANUARI 54,247,273  

         

5,424,727          

                         

5,424,727  

FEBRUARI 19,230,909 

         

1,923,091  800,000,000 

       

80,000,000      

                    

7,347,818  

MARET 

       

861,418,180  

       

86,141,818  600,000,000 

       

60,000,000      
                 

93,489,636  

APRIL 112,000,000 

       

11,200,000    

                      

-      
               

104,689,636  

MEI 0 

                      

-    

                      

-      

               

104,689,636  

JUNI 40,340,909 

         

4,034,091    

                      

-      

               

108,723,727  

JULI 39,409,091 

         

3,940,909    

                      

-      
               

112,664,636  

AGUSTUS 4,108,721,061 

      

410,872,106  500,000,000 

       

50,000,000  3,806,520,909 

      

380,652,091  
               

523,536,742  

SEPTEMBER 10,227,437,603 

   

1,022,743,760  500,000,000 

       

50,000,000    

                      

-  

           

1,546,280,503  

OKTOBER 818,340,908 

       

81,834,091  300,000,000 

       

30,000,000    

                      

-  
           

1,628,114,593  

NOVEMBER 2,630,405,071 

      

263,040,507  8,590,093,800 

      

859,009,380    

                      

-  
           

1,891,155,101  

DESEMBER 458,572,361 

       

45,857,236  1,000,000,000 

      

100,000,000  86,742,926,923 

    

8,674,292,692  
           

1,937,012,337  

TOTAL 19,370,123,366  1,937,012,337  12,290,093,800  1,229,009,380  90,549,447,832  9,054,944,783  

 (Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 data 

omset dan data pembelian meterial tersebut, dapat diterangkan bahwa pada tahun 

2019 memiliki pembelian meterial dengan total PPN Rp. 1.937.012.337, 

penyelesaian tahapan termin atau omset yang telah selesai dan cair mulai dari 

masa Januari sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp. 10.283.954163, yang 

dimana terbagi antara pekerja swasta Rp. 1.229.009.380, dan instansi 
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pemerintahan Rp. 9.054.944.783. dengan nilai yang telah tercantum pada tabel 

diatas telah dapat diketahui nilai Lebih Bayar PPN tahun 2019 yaitu 

Rp1,937,012,337. Jadi Wajib Pajak tersebut memilih untuk mengkompensasikan 

nilai lebih bayar di tahun 2019. 

b).PPN  Tahun 2020 

Tabel 3.2Data Restitusi PPN Tahun 2020 

BULAN 

PAJAK MASUKAN PAJAK KELUARAN 

JUMLAH DPP PPN 

10 (SWASTA) 20 (PEMERINTAH) 

DPP PPN DPP PPN 

JANUARI 24,513,745        2,451,375    1,000,000,000  

     

100,000,000  0 0 

           

1,044,546  

FEBRUARI 60,663,055       6,066,306    1,500,000,000  

     

150,000,000  0 0 

           

1,922,046  

MARET   1,650,000,000    165,000,000    1,000,000,000  

     

100,000,000  

      

755,074,436  

      

75,507,444  
           

3,272,046  

APRIL 0                   -      500,000,000  

      

50,000,000  0                      -  
       

155,855,648  

MEI 844,185,600     84,418,560                    -                         -  0                      -  

 

JUNI 3,477,326,400   347,732,640  0                      -  

   

6,357,056,364  

     

635,705,636  
       

673,567,572  

JULI 3,687,797,832   368,779,783  0                      -  0                      -  
       

868,318,910  

AGUSTUS 7,859,765,644   785,976,564  5,321,619,091 

     

532,161,909  4,767,722,727 

     

476,772,273  

   

1,005,686,533  

SEPTEMBER 4,397,204,207   439,720,421  4,357,295,273 

     

435,729,527  

   

4,767,893,182  

     

476,789,318  

   

1,233,179,356  

OKTOBER 1,020,388,636   102,038,864  5,321,619,091 

     

532,161,909  

   

3,575,863,636  

     

357,586,364  
   

1,262,988,038  

NOVEMBER 2,499,001,299   249,900,130  8,940,320,073 

     

894,032,007  4771281818 

     

477,128,182  
   

1,416,205,054  

DESEMBER 2,955,907,867   295,590,787  2,767,241,927 

     

276,724,193  7,545,464,091 

     

754,546,409  

   

1,426,746,368  

TOTAL 28,476,754,285  2,847,675,429  30,708,095,455  

  

3,070,809,546  32,540,356,254  

  

3,254,035,625    

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 data 

omset dan data pembelian material tersebut, dapat diterangkan bahwa pada tahun 

2020 memiliki pembelian material dengan total PPN Rp. 2.847.675.429, 

penyelesaian tahapan termin atau omset yang telah selesai dan cair mulai dari 

masa Januari sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 6.324.845.171, yang 

dimana terbagi antara pekerja swasta Rp.3.070.809.546, dan instansi pemerintah 
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dipungut Rp. 3.254.035.625, dengan nilai yang tercantum pada tabel di atas telah 

dapat diketahui nilai Lebih Bayar PPN tahun 2020 yaitu ( pembelian material Rp. 

2.847.675.429, omset swasta 3.070.809.546, = Rp.2.847.675.429), jadi 

perusahaanini memiliki Lebih Bayar Pajak PPN tahun 2020 sebesar 

(Rp.1,426,746,368) akan tetapi untuk tahun 2020 memilih untuk 

mengkompensasikan Kelebihan Bayar Pajak tersebut ke masa berikutnya yaitu 

masa januari 2021. 

c). PPN  Tahun 2021  

Tabel 3.3Data restitusi PPN Tahun 2021 

BULAN 

PAJAK MASUKAN PAJAK KELUARAN 

JUMLAH DPP PPN 

10 (SWASTA) 20 (PEMERINTAH) 

DPP PPN DPP PPN 

JANUARI 10,445,455         1,044,546          

                         

2,451,375  

FEBRUARI 8,775,000           877,500                       -      
                         

8,517,680  

MARET       13,500,000         1,350,000                       -      
                    

173,517,680  

APRIL 1,525,836,022 

    

152,583,602  1632695455    163,269,546    8,728,857,091  

     

872,885,709  
                    

173,517,680  

MEI 0                     -  1959272727    195,927,273                         -  

                    

257,936,240  

JUNI 5,177,119,241 

    

517,711,924  2612363636    261,236,364  1196697727 

     

119,669,773  
                    

605,668,880  

JULI 1,947,513,378 

    

194,751,338  1306181818    130,618,182  6020701091 

     

602,070,109  
                    

974,448,663  

AGUSTUS 1,373,676,237 

    

137,367,624                       -                         -  
                 

1,760,425,228  

SEPTEMBER 2,274,928,228 

    

227,492,823  545,319,090      54,531,909  9610794273 

     

961,079,427  

                 

2,200,145,648  

OKTOBER 298,086,819      29,808,682  2,282,720,669    228,272,067  4861215818 

     

486,121,582  
                 

2,450,045,778  

NOVEMBER 1,532,170,162 

    

153,217,016                       -  5983488636 

     

598,348,864  
                 

2,699,945,908  

DESEMBER 105,413,135      10,541,314                       -  9,224,299,181 

     

922,429,918  
                 

2,995,536,695  

TOTAL 14,267,463,677  1,426,746,368  10,338,553,395  1,033,855,340  45,626,053,817  

  

4,562,605,382    

(Sumber: Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan) 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2021 data omset dan 

data pembelian material tersebut, dapat diterangkan bahwa pada tahun 2021 

memiliki pembelian material (Pajak Masukan) dengan total PPN 
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Rp.1.426.746.368,penyelesaian tahapan termin atau omset yang telah selesai dan 

cair mulai dari masa Januari dampai dengan Desember 2021 (pajak keluaran) 

sebesar Rp.5.596.460.722, yang dimana terbagi antara pekerja swasta 

Rp.1.033.855.340, sedangkan instansi pemerintah (dipungut) Rp.4.562.605.382. 

akan tetapi kelebihan bayar PPN pada masa Januari 2020 senilai 

(Rp.2.847.675.429)+ pembelian (PM) Rp.1.426.746.368 Omset pekerja swasta 

(PK) Rp.1.033.855.340 =Rp.911.888.605. Jadi perusahaan  memiliki Lebih Bayar 

Pajak PPN pada tahun 2021 sebesar Rp.2,995,536,695 memilih unuk 

merestitusikan atas lebih bayar tersebut. Dalam hal ini yang berhasil direstitusi 

senilai Rp. 2,995,536,695 

d). Tabel 3.4PPN tahun 2019, 2020, 2021 

Kelebihan PPN tahun 2019, 2020, 2021 

Tahun Kelebihan PPN 

2019 RP. 1,937,012,337 

2020 RP.1,426,746,368 

2021 Rp. 2,995,536,69 

         

 

(Sumber Data dikelola, 2022) 
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Dari data di atas menunjukan bahwa tidak selamanya setiap tahun 

mengalami kelebihan pembayaran pajak yang besar, kita bisa lihat data  kelebihan 

pembayaran pajak pada tahun 2019 Rp. Rp. 1,937,012,337. Tahun 2020.RP. 

1,426,746,368, dan untuk tahun 2021  Rp. 2,995,536,695, ini artinya setiap masa 

tahun kelebihan PPN berubah rubah dan kelebihan PPN tertinggi tahun 2019 

sedang yang terrendah pada tahun 2020. Dan ditahun 2019 dilakukan restitusi 

pajak, 2020 melakukan kompensasi ke masa berikutnya yaitu tahun 2021,sebagai 

tempat pengajuan restitusi PPN.  Seperti yang dikatakan oleh manejer kantor 

konsultan pajak massaniga & rekan  

“Dikantor kami setiap tahun pasti ada pengajuan restitusi, akan tetapi restitusi 

yang kami ajukan tidak selamanya mengalami kelebihan yang besar, hal itu 

disebakban menurut perusahaan masing masing berapa banyak penjualan/ 

kelebihan pajak  yang telah di bayar”. 

 

D. Pembahasan 

Proses  restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa kontruksipada 

kantor konsultan pajak. 

Kantor Konsultan Pajak Massaniga & Rekan sering melakukan restitusi PPN. 

Hal yang menyebabkan terjadinya restitusi adalah besarnya nilai Pajak Masukan 

dibandingkan pajak keluaran, dan nilai yanng akan direstitusi adalah selisih dari 

nilai yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. 

a) berdasarkan petunjuk resminya, prosedur restitusi PPN atau pengembalian 

atas kelebihan pembayaran PPNadalah sebagai berikut:  

1) PKP bisa mengajukan permohonan restitusi PPN 
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2) Mengisi SPT Masa PPN dengan memberi tanda silang pada kolom 

dikembalikan (restitusi) 

3) Bila kolom dikembalikan (restitusi) pada SPT Masa PPN tersebut 

tidak disi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian 

kelebihan pajak, maka PKP bisa membuat surat permohonan sendiri. 

4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak 

oleh pihak pembayar 

5)  Permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa 

indonesia 

6) Permohonan pengembalian harus ditandatangani oeh pihak pembayar 

7) Pihak pembayar meliputi; 

 Wajib Pajak orang pribadi 

 Wajib Pajak badan 

 Orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki Nomor 

Pokok Wajib Pajak 

8)  Dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan pihak pembayar, 

surat kuasa khusus pada saat permohonan harus dilampirkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan 

9) Permohonan pengembalian harus melampirkan dokumen 

10) Dokumen yang dilampirkan berupa bukti asli pembayaran pajak 

berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang 

dipersamakan sengan Surat Setoran Pajak 
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11) Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang  

12) Alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak 

yang seharusnya tidak terutang 

13) Permohonan pengembalian disampaikan secara langsung ke; 

14) KKP tempat Wajib Pajak terdaftar atau KKP yang wilayah kerjanya 

meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat krdudukan badan, 

dalam hal orang pribadi atau badan tersebut tidak diwajibkan memiliki 

nompr pokok wajib pajak, dan kedepanya diberikan bukti penerimaan 

surat 

15) Selain penyampaian secara langsung, permohonan juga dadap 

disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat  

16) Atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 

pengiriman surat. 

b)  Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud merupakan bukti 

penerimaan surat permohonan. 

 Setelah Ditjen pajak melakukan pengecekan, kemudian melakukan 

pengecekan, kemudian terlibat Surat Keputusan Pengambilan 

Pendahuluan Kelebiha Pajak (SKPPKP) dalam hal: 

 Jumlah kredit pajak jauh lebih besar dari jumlah pajak yang terutang 

atau PKP melakukan pembayaran pajak yang semestinya tidak terutang. 

Jika terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPN, maka 

jumlah pajak terutang adalah jumlah pajak keluaran yang dikurangi 

pajak masukan atau pajak yang dipungut oleh pemungut PPN tersebut. 
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 Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak 

(SKPPKP) diterbitkan oleh Ditjen Pajak paling lambat 12 bulan/1 tahun 

sejak surat permohonan sudah diserahkan dan diterima secara lengkap, 

kecuali pada kegiatan tertentu sudah ditetapkan berdasarkan keputusan 

Ditjen pajak 

 Jika dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi PPN, 

Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan restitusi 

PPN dikabulkan dan SKPPKP tersebut akan diterbitkan dalam waktu 

paling lambat 1 bulan setelah jangka waktunya berakhir. 

berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Menejer Kantor Konsultan 

Pajak Massaniga & Rekam menyatakan bahwa: 

‘’Proses restitusi PPN  diawali dengan wajib  pajak menyampaikan SPT 

PPN yang  mana Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, hal 

ini dituangkan didalam SPT Masa PPN, setelah itu wajib pajak mengisi 

SPT Masa PPN,sehingga selisi antara jumlahj PPN yang dibayar lebih 

kecil.. pajak keluaran berawal dari penjualan dan pajak masukan berawal 

dari pembelian atau potongan dari pihak ketiga, contoh pembelian barang. 

Nah ini diformulasikan di dalam SPT Masa PPN, Jangka waktu wajib 

pajak menyampaikan SPT yaitu 12 bulan. Dari SPT yang disampaikan 

atau diusulkan akan dilakukan pemeriksaan dan ada kriteria tertentu. Dari 

hasil pemeriksaan akan diterbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih 

Bayar) tentunya dengan dilakukan penelitian rentang apakah benar faktur 

pajak yang dikreditkan sesuai dengan prosesi wajib pajak dengan  jumlah 

yang dikreditkan, nilai yang benar atau tidak dan faktur pajak telah sesuai 

atau tidak, penerbitnya valid atau tidak. Jika hasil pemeriksaan sudah 

benar dan sesuai, maka jumlah yang lebih bayar akan diterbitkan SKPLB. 

Selanjutnya akan terbit Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak 

(SKKPP), Kemudian surat perintah melakuan pembayaran jadi  akan 

ditransfer, selanjutnya dari seksi pemeriksaan akan dilanjurkan diseksi 

pelayanan akan diteerbitkan surat perintah melakukan pembayaran 

kembali pajak yang terutang. Lalu akan disampaikan ke KPKN dan jumlah 

lebih bayar akan ditransfer ke rekening wajib pajak’’.  
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c) Dasar hukum prosedur restitusi PPN 

Berdasarkan landasar hukum yang berlaku terdapat prosedur yang 

sudah dijabarkan dengan jelas. Berikut ini hukum prosedur restitusi PPN: 

 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga 

atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah. 

 Peraturan  mentri  keuangan nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata 

Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM.Permohonan Restitusi 

Hanya Bisa Diajukan Pada Akhir Tahun Buku. PKP hanya bisa 

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

PPN/restitusi PPN pada akhit tahun buku saja. 

 Jika dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang bisa dikreditkan 

lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisinya merupakan 

kelebihan pajak yang bisa dikompensasikan dimasa pajak berikutnya 

 PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan 

pembayaran PPN/restitusi PPN pada akhir tahun buku. Berbeda 

dengan PKP orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban 

penyerahan pembukuan, maksud tahun buku di poin sebelumnya 

adalah tahun kelender. 

d) Kriteria Penelitian Restitudi PPN 

 PKP kriteria tertentu yang dimaksud adalah PKP yang sesuai dalam 

Pasalah 17C dan 17D UU KUP yakni wajib pajak dengan kriteria wajib 

pajak patuh 
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 Bukan PKP yang beresiko rendah sebagaimana yang dimana Pasal 9 

Ayat UU PPN.  

Dalam proses pengajuan restitusi tidak lepas dari yang namanya 

kendala yang di hadapi diantaranya: 

a. Adanya pembelian aset yang tidak memiliki bukti faktur pajak tetapi sudah 

ter-kreditasi 

b. Adanya rekening KMK/pinjaman yang memiliki transaksi yang cukup 

besar 

c. Adanya pembayaran pajak PPN atas proyek pekerjaan yang tidak masuk 

dalam record pembayaran  

d. Adanya record-an.yang proyek pekerjaan disuatu daerah dan tetap tidak 

ada dalam  omset dantidak ada kata lain tidak melaporkan omset,. 

Dalam setiap kendala pasti ada cara/solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi hal tersebut antara lain: 

a. Dicarikan bukti pendukung lain terkait pembelian aset yang akurat 

b. Memberikan keterangan yang akurat mengenai transaksi terhadap rekening 

pinjam/KMK 

c. Dilakukan pemindah bukuan 

d. Menerima denda yang telah ditentukan atas tidak menerbitkan faktur pajak 

untuk omset yang tidak dilaporkan tersebut yaitu 2% dari nilai biro. 

Restitusi PPN  atas jasa kontruksi pada  kantor konsultan pajak 

massaniga & rekan. Menurut hasil penelitian pada tahun 2021, telah di ajukan 

restitusi senilai Rp.911.888.605 ,  sesuai dengan prosedur pengajuan restitusi 
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yang telah di jelaskan sebelumnya. Apabila pengajuan tersebut sudah di 

terimah dan masuk dalam proses pemeriksaan dan proses pemeriksaan 

tersebut  berhasil, maka uang kelebihan pajak tersebut masuk kedalam 

rekening perusahaan yang telah mengajukan restitusi, akan tetapi uang yang 

masuk kerekening perusahaan itu  tidak masuk secara kesluruhan  karna 

adanya potongan apabila masih ada hutang pajak, atau kewajiban yang belum 

kita bayar.  
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BAB IV 

  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

Dalam evaluasi proses restitusi pajak pertambahan nilai atas jasa kontruksi 

pada kantor konsultan pajak  diperusahaan setiap tahunya pasti mengalami 

kelebihan bayar pajak, akan tetapi pada tahun 2019,2020 memilih untuk 

mengkompensasikan ditahun berikutnya itu artinya pada tahun 2021 telah 

dilakukan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), dan dibutuhkan proses restitusi 

dalam penyelesaian restitusi ini. Sehingga pengembalian kelebihan pajak dapat 

berjalan dengan baik dan sistematika. 

Dalam proses restitusi PPN yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak 

Massaniga & Rekan terdapat faktor pendukung yang menyebabkan keseluruhan 

proses ini lebih cepat selesai yaitu kerja sama antara kedua belah pihak yang di 

tunjukan dengan sikap yang koperatif. Tetapi ada juga faktor penghambat dalam 

proses restitusi PPN yaitu lawan transaksi bendaharawan yang kurang perhatian 

terhadap kelengkapan berkas penyelesaian proyek yang berkaitan dengan pajak 

yang telah dipungut 

B. Saran 

Untuk para wajib pajak agar kiranya lebih memperhatikan lagi dokumen-

dokumen yang di perlukan saat restitusi PPN dan mempersiapkan sebaik bainknya 

sert sengkapnya data-data seperti yang sudah dijelaskan pada peraturan agar 
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masyarakat khususnya wajib pajak untuk melakukan usaha terhadap barang kena 

pajak dapat memahami betapa pentingnya pajak dan juga mempelajari hal hal 

tentang pajak secara khusus mengenai restitusi. 
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