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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap 

penyerahan atau impor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan 

oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada 

pertambahan nilai serta dapat dikreditkan (Suandy:2016). Berdasarkan penjelasan 

UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean 

yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Dalam 

penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan 

untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong 

PPN. Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memotong, menyetor, dan 

melaporkan PPN terdiri atas Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan 

penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan 

Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP).  

Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan kewajibannya selain melakukan 

penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang 

pajak.  Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan pajak tersebut tidak dapat 

diketahui secara pasti. Dengan demikian jumlah Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan mengunakan  
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pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 

135/PMk.011/2014, tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan 

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan 

Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak.  

Penyerahan Jasa Pelayanan Kesehatan Medik pada Rumah Sakit XYZ  adalah 

contoh penyerahan yang tidak terutang PPN sesuai dengan pasal 4A angka 3 huruf 

a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Rumah sakit XYZ  terdiri dari unit rawat 

inap, unit rawat jalan, dan unit gawat darurat. Rumah Sakit XYZ diketahui 

melakukan pembelian obat, yang selanjutnya obat tersebut digunakan dan dijual 

kepada pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan. Rumah Sakit yang melakukan 

pelayanan kepada pasien rawat jalan maka atas penyerahan obatnya dianggap 

sebagai lazimnya apotek. Demikian atas penyerahan obat-obatan oleh instalasi 

farmasi kepada pasien rawat jalan tetap terutang PPN. Sedangkan atas penyerahan 

obat inap merupakan satu paket dengan jasa pelayanan medis yang termasuk dalam 

jenis jasa tidak dikenakan PPN, sehingga atas penyerahan obat untuk rawat inap 

tidak terutang PPN. Berdasarkan data di atas maka atas penjualan obat yang 

dilakukan oleh instalasi farmasi di Rumah Sakit XYZ tidak dapat diketahui secara 

pasti berapa yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN, sehingga perlu 

dilakukan perhitungan kembali Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. 

Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Rumah Sakit XYZ dihitung lagi 

dan dilakukan pembetulan dengan menggunakan pedoman perhitungan kembali 

Pajak Masukan sesuai dengan PMK 135/PMK/011/2014. Hal tersebut dilakukan 

untuk menghindari kesalahan hitung dan kesalahan pelaporan SPT Masa PPN di  
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Rumah Sakit.XYZ. Dengan demikian laporan tugas akhir ini disusun dengan judul 

“PENGARUH PENERAPAN PERHITUNGAN KEMBALI PAJAK 

MASUKAN PADA RS. XYZ SESUAI DENGAN PMK 135/PMK.011/2014. 

1.2    Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Pajak Pertambahan Nilai  

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pembelian 

Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan 

oleh Pengusaha Kena Pajak, baik di wilayah indonesia maupun dari luar daerah 

Pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang. 

Adapun objek-objek yang dikenai PPN adalah sebagai berikut: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam 

daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha 

2. Impor Barang Kena Pajak 

3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di 

dalam Daerah Pabean 

4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 

5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa 

Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pajak Pertambahan Nilai dalam transaksinya tidak terlepas dari adanya Pajak 

Masukan dan Pajak Keluaran. Pajak Masukan adalah pajak yang seharusnya 

dibayar oleh PKP atas: 
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1. Perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak 

2. Pemanfataan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean 

3. Impor Barang Kena Pajak telah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat 

pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. 

 Pajak Masukan dalam pengertian yang lebih sederhana, adalah pajak yang 

telah dipungut oleh PKP pada saat pembelian Barang atau Jasa Kena Pajak dalam 

Masa Pajak tertentu. Pajak Masukan dijadikan kredit pajak oleh PKP untuk 

memperhitungkan sisa pajak yang terutang. Dalam penerapan pungutan PPN, PKP 

mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak yang 

sama. Apabila dalam Masa Pajak tersebut Pajak Keluaran lebih besar, maka 

kelebihan Pajak Keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara. Sebaliknya, 

apabila dalam Masa Pajak tersebut Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, 

kelebihan Pajak Masukan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dalam 

tata cara ini, jumlah yang harus dibayarkan oleh PKP dapat berubah sesuai dengan 

Pajak Masukan yang dibayar. Pengkreditan Pajak Masukan memiliki syarat sebagai 

berikut : 

1. Pajak Masukan dalam satu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk 

masa pajak yang sama. 

2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak 

Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa berikutnya 

paling lama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. 
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3. PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang 

terutang pajak, pajak masukan atas perolehan/impor barang modalnya dapat 

dikreditkan. 

4. Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP/JKP harus dikreditkan 

dengan Pajak Keluaran tempat PKP dikukuhkan. 

Sedangkan pengertian Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang 

wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, 

penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang 

Kena Pajak tidak berwujud/ekspor Jasa Kena Pajak. PPN disebut sebagai pajak 

objektif, karena dalam pemungutannya PPN memberi penekanan pada objek yang 

dikenakan pajak. Pengenaan pajak keluaran diawali dengan penetapan tarif barang, 

kemudian dilanjutkan dengan pemungutan pajak oleh penjual. 

1.2.2.Perlakuan Perhitungan Kembali Pajak Masukan Sesuai 

PMK.135/PMK.011/2014 

Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga 

melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Apabila bagian penyerahan yang 

terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Maka jumlah 

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan 

dengan penyerahan yang terutang pajak. Penyerahan yang terutang pajak disini 

adalah penyerahan barang atau jasa yang sesuai dengan ketentuan UU PPN dikenai 

PPN. Sedangkan yang dimaksud dengan penyerahan yang tidak terutang pajak 

adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN dan yang dibebaskan 

dari pengenaan PPN. 
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Perhitungan Kembali Pajak Masukan dilakukan apabila Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan kegiatan: 

1. Usaha terpadu (integrated), terdiri dari : 

a. Unit atau kegiatan yang melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak 

b. Unit atau kegiatan lain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang 

Pajak 

2. Usaha yang atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak 

3. Usaha untuk menghasilkan, memperdagangkan barang, dan usaha jasa yang 

atas penyerahannya terutang pajak dan yang tidak terutang pajak  

4. Usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya 

tidak terutang pajak, 

sedangkan Pajak Masukan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat 

diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk 

Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman 

perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Langkah-langkah 

pengkreditan PM nya adalah : 

P = PM x Z 

 P adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan; 

 PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP; 

 Z adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang 

Pajak terhadap penyerahan seluruhnya. 

PKP mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP 

tersebut pada bulan perolehan BKP dan/atau JKP di SPT Masa PPN bulan 
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perolehan BKP dan/atau JKP. Pada akhir tahun buku, setelah diketahui berapa 

jumlah total penyerahan yang sebenarnya atas penyerahan yang terutang PPN, tidak 

terutang PPN atau dibebaskan PPN, PKP melakukan Penghitungan kembali Pajak 

Masukan berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan sebagai 

berikut: 

1. untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun: 

P'  = PM/T X   Z' 

 P' adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) 

tahun buku; 

 PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak. 

 T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut: 

 untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun; 

 untuk BKP selain tanah dan bangunan dan JKP adalah 4 (empat) tahun; 

 Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang 

Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku; 

2. untuk BKP dan JKP yang masa manfaatnya 1 (satu) tahun atau kurang: 

P’ = PM x Z’ 

 P’ adalah jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) 

tahun buku; 

 PM adalah jumlah Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak 

dan/atau Jasa Kena Pajak; 



  IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  8 

TUGAS AKHIR           PENGARUH PENERAPAN PERHITUNGAN...      IIN NUR M.  

 Z’ adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang 

Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku. 

1.2.3 Perlakuan PPN di Rumah Sakit sesuai dengan SE Nomor 06/PJ.52/2000 

Rumah Sakit tidak hanya menyediakan jasa pelayanan kesehatan medik saja 

namun rumah sakit juga memiliki instalasi farmasi. Instalasi Rumah Sakit terdiri 

dari pasien rawat inap, pasien rawat inap dan pasien gawat darurat. Obat- obatan 

merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang mempunyai perlakuan khusus. 

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 06/PJ/2000 tentang PPN 

atas Penggantian Obat di Rumah Sakit mengatur antara lain bahwa apotek atau 

instalasi farmasi di rumah sakit yang bertindak sebagaimana lazimnya apotek 

melakukan penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan secara langsung, 

maka rumah sakit yang mempunyai instalasi apotek tersebut merupakan Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) Pedangang Eceran. Dengan demikian PPN harus dibayar atas 

penyerahan obat-obatan kepada pasien rawat jalan. Sedangkan, apabila obat-obatan 

digunakan atau dijual kepada pasien rawat inap, maka obat-obatan tersebut tidak 

terutang PPN karena penyerahannya merupakan satu paket dengan jasa pelayanan 

medis yang termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPN sesuai UU PPN.  

Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, kelompok 

jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah salah satunya jasa di 

bidang pelayanan kesehatan medik. 

Jenis jasa di bidang pelayanan kesehatan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf a meliputi: 

a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi; 
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b. Jasa dokter hewan; 

c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi; 

d. Jasa kebidanan dan dukun bayi; 

e. Jasa paramedis dan perawat; dan 

f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan 

sanatorium. 

Atas penggunaan obat atau  penyerahan obat untuk rawat inap dan rawat jalan harus 

dibedakan perlakuaan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Hal ini 

mengharuskan Pajak Masukan harus dihitung sesuai dengan peraturan perundang-

undangan tentang Pedoman Perhitungan Kembali Pajak Masukan.  

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perhitungan Pajak Masukan di RS. XYZ saat ini? 

2. Bagaimana perhitungan Pajak Masukan sesuai dengan PMK 

135/PMK.011/2014? 

3.   Bagaimana dampak atas penggunaan metode perhitungan Kembali Pajak 

Masukan yang telah dikreditkan terhadap SPT Masa RS. XYZ?  

1.4 Tujuan  

Tujuan dari Penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Masukan atas 

penyerahan obat di RS. XYZ. 

2. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Masukan yang diperhitungkan 

kembali sesuai dengan PMK 135/PMK.011/2014. 
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3. Untuk mengetahui dampak atas penggunaan metode perhitungan Kembali 

Pajak Masukan yang telah dikreditkan terhadap SPT Masa RS. XYZ. 

1.5 Manfaat  

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan bermanfaat bagi 

semua pihak, diantaranya: 

1. Bagi Penulis: 

a. Untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang didapat selama 

perkuliahan pada dunia kerja. 

b. Menambah ilmu tentang Pajak Perhitungan Kembali Pajak Masukan 

dan penerapannya. 

c. Menambah wawasan dan pengetahuan serta membantu 

menggembangkan kualitas dan skill dalam bidang perpajakan. 

2. Bagi Perusahaan: 

a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara Artha Raya Consult 

dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program 

Studi Diploma III Perpajakan. 

b. Sebagai tempat untuk memberikan pengetahuan dibidang perpajakan 

kepada masyarakat melalui mahasiswa. 

3. Bagi Almamater: 

a. Berfungsi sebagai tolak ukur kesesuaian kurikulum di Universitas. 

b. Sebagai bentuk menciptakan kualitas mahasiswa yang berpendidikan. 
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c. Menjalin hubungan yang baik antara Fakultas Vokasi Universitas 

Airlangga khususnya Program Studi Perpajakan dengan Artha Raya 

Consult. 

 

 




