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TUGAS AKHIR  IMPLEMENTASI PENGGUNAAN FAKTUR… USWATUL HANIFAH 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum demi 

keadilan seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, 

negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengelola keuangan negara yang 

diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN) 

yang merupakan cerminan keuangan negara. Salah satu penerimaan negara yang 

tercakup dalam APBN adalah pajak. Pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun 

ke tahun akan selalu sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia. 

Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula penerimaan negara 

yang diperoleh dari sektor perpajakan.  

Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor 

kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri. Namun tidak banyak rakyat yang 

menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak 

langsung diterima. Bentuk dari peranan pajak seperti pelayanan kesehatan gratis, 

pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah 

melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian. 

Menurut Sukardji (2015:22) PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak 

langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa. Pengenaan PPN 

yang dilakukan pada setiap penyerahan yang berhubungan langsung dengan 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

2 
 

 

TUGAS AKHIR  IMPLEMENTASI PENGGUNAAN FAKTUR… USWATUL HANIFAH 

proses produksi, distribusi, pemasaran maupun manajemen. Permasalahan dalam 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah persyaratan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

yang diperbolehkan menerbitkan faktur pajak yang digunggung. Faktur pajak 

yang digunggung adalah faktur pajak yang hanya bisa dibuat oleh PKP Pedagang 

Eceran, yang tidak diisi dengan identitas pembeli serta tandatangan penjual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 2 UU KUP.  

Beberapa peraturan perpajakan menjelaskan tentang Pengusaha Kena 

Pajak non Pedagang Eceran yang melakukan penyerahan secara eceran. Seperti di 

dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-

24/PJ/2012 ditentukan bahwa bagi PKP Pedagang Eceran atau non Pedagang 

Eceran yang menyerahkan BKP menggunakan pola pedagang eceran melalui 

gerai, toko, atau kios dan sejenisnya, yang membuat faktur pajak tanpa identitas 

pembeli, tanpa tanda tangan dan tanpa nama terang, boleh menggunakan kode 

dan nomer seri faktur pajak yang dibuat sendiri. 

Untuk PKP non Pedagang Eceran yang melakukan penyerahan BKP 

secera eceran tanpa mengkuti ketentuan PKP Pedagang Eceeran tetapi membuat 

faktur pajak seperti yang dibuat oleh PKP Pedagang Eceran. Oleh karena itu, di 

dalam penulisan Tugas Akhir ini saya ingin membahas bagaimana implementasi 

dari peraturan-peraturan di dalam perpajakan mengenai hal tersebut saat di 

lapangan. Apakah Wajib Pajak sudah mengerti secara menyeluruh tentang 

bagaimana peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. 
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1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan UU  KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, 

pengertian 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. Artinya setiap orang memiliki 

kewajiban untuk membayar pajak apabila seseorang sudah memenuhi syarat 

subjektif dan objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, 

khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam 

membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk 

pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain: 

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter) 

Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan 

menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. 

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi) 

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara 

dalam lapangan sosial dan ekonomi seperti pajak dapat digunakan untuk 

menghambat laju inflasi, Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk 

mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang, Pajak dapat 

memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam 
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negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak dapat mengatur dan 

menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin 

produktif. 

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi) 

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara 

pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 

4. Fungsi Stabilisasi 

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan 

perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak 

yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan 

untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan 

pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat 

diatasi. 

Menurut Suandy (2017:36) Pajak berdasarkan golongannya dibagi 

menjadi dua, yaitu a) pajak langsung; b) pajak tidak langsung. Pajak langsung 

adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang 

bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah PPh. 

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau 

digeserkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN atau 

PPnBM. 
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1.2.2 Pajak Pertambahan Nilai 

1.2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum PPN 

 Menurut Suandy (2017:56) PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap 

penyerahan atau impor Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak 

(JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat dikenakan 

berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Pada dasarnya, 

PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau pun badan. 

 Dasar hukum yang mengatur tentang PPN adalah Undang-Undang 

Nomor 8 tahun 1983 Dalam perkembangannya, UU Nomor 8 tahun 1983 

memiliki banyak perubahan, yaitu: 

a. Perubahan pertama dilakukan dengan UU Nomor 11 tahun 1994; 

b. Perubahan kedua dilakukan dengan UU Nomor 28 tahun 2000; 

c. Perubahan ketiga dilakukan dengan UU Nomor 42 tahun 2009. 

1.2.2.2 Subjek dan Objek PPN 

 Subjek PPN sendiri tidak dijelaskan secara langsung di dalam Undang-

Undang PPN. Namun di dalam beberapa pasal di undang-undang seperti pasal 4 

ayat (1), pasal 16C dan pasal 16D UU PPN dapat diketahui bahwa subjek PPN 

dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu  
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a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

      Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak 

berdasarkan undang-undang. Kewajiban yang harus dilakukan oleh 

pengusaha yang sudah dikukuhkan menjadi PKP adalah sebagai berikut : 

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebgai PKP; 

2. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang; 

3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran 

lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta 

menyetorkan PPnBM; 

4. Melaporkan penghitungan pajak dalam SPT masa PPB 

5. Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP. 

b. Non Pengusaha Kena Pajak (Non PKP). 

           Non PKP merupakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga kepadanya tidak disematkan 

kewajiban-kewajiban untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN), meski kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan 

termasuk Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). 

          Objek Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU 

Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN adalah sebagai berikut: 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 

oleh pengusaha; 

2. Impor barang kena pajak; 
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3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh 

pengusaha; 

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean 

di dalam daerah pabean; 

5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 

6. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak. 

        Menurut pasal 11 ayat (1), ayat (2),  dan ayat (4) UU Nomor 42 

Tahun 2009  menyatakan bahwa saat terutang Pajak Pertambahan Nilai 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyerahan Barang Kena Pajak; 

2. Impor Barang Kena Pajak; 

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak; 

4. Pemanfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean; 

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Berwujud; 

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; 

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; 

8. Ekspor Jasa Kena Pajak. 

           Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena 

Pajak atau sebelum Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan 

sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau 

Jasa Kena Pajak di luar Daerah Pabean, saat terutanya PPN dan PPnBM.  
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1.2.2.3 Faktur Pajak 

 Menurut Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 faktur pajak adalah bukti 

pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan 

penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur pajak 

memiliki beberapa jenis yaitu sebagai berikut : 

1. Faktur pajak yang bentuknya sudah dibakukan yang dapat berupa Faktur 

Penjualan sesuai dengan pasal 13 ayat (1) UU PPN. Di dalam faktur pajak 

harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak 

dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat : 

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang 

Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak; 

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena 

Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak; 

c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan 

potongan harga; 

d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; 

e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut; 

f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak; dan  

g. Nama dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. 

2. Faktur pajak gabungan sesuai pasal 2 UU PPN 

Faktur pajak gabungan adalah jenis faktur pajak standar yang memungkinkan 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat faktur berisi seluruh penyerahan 

kepada satu penerima Barang/Jasa Kena Pajak selama satu bulan. Ketentuan 
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ini bermaksud untuk memudahkan PKP yang dalam satu masa pajak 

melakukan penyerahan BKP kepada pembeli yang sama lebih dari satu kali 

disebabkan peredaran barang dagangan tersebut sangat cepat, misal dari 

pedagang besar menyerahkan pada PKP Pedagang Eceran. Dalam pembuatan 

faktur pajak gabungan sebenarnya cukup sederhana. Tata caranya dapat 

mengikuti tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak masukan biasa. 

Untuk tanggal penyerahan, pada faktur pajak gabungan harus diisi dengan 

tanggal awal penyerahan BKP/JKP sampai dengan tanggal terakhir dari masa 

pajak periode dibuatnya faktur pajak gabungan. Wajib pajak juga harus 

melampirkan daftar tanggal penyerahan dari setiap faktur pajak penjualan. 

3. Faktur Pajak Pedagang Eceran  

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-58/PJ/2010 menyatakan bahwa 

yang dimaksud dengan PKP Pedagang eceran adalah pengusaha yang 

menjalankan kegiatan usaha terhadap Barang Kena Pajak (BKP) sebagai 

berikut: 

1. Melalui beberapa tempat penjualan eceran seperti toko dan kios atau 

langsung mendatangi satu tempat konsumen akhir ke tempat 

konsumen akhir lainnya. 

2. Penjualan kepada konsumen akhir tanpa didahului penawaran dan 

pemesanan tertulis, kontrak atau lelang. 

3. Penyerahan BKP dilakukan secara tunai dan penjual langsung 

menyerahkan BKP. Pembeli juga biasanya langsung membawa BKP 

yang dibelinya. 
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Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran wajib membuat faktur pajak 

untuk setiap penyerahan. Faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak 

oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran paling sedikit harus memuat 

keterangan : 

1. Nama, alamat, dan jumlah  Nomor Pokok Wajib Pajak yang 

menyerahkan BKP; 

2. Jumlah Harga Jual yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN 

atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah; 

3. Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM) yang dipungut; 

4. Kode, nomer seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. 

Beberapa bentuk dokumen komersial yang dipersamakan dengan 

faktur pajak yang dapat digunakan oleh CV. X yaitu: 

1. Bon Kontan; 

2. Faktur penjualan; 

3. Cash register; 

4. Karcis 

5. Kwitansi; 

Faktur Pajak  dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) rangkap yang 

peruntukannya masing-masing sebagai berikut : 

1. Lembar ke-1 : disampaikan kepada pembeli Barang Kena Pajak. 

2. Lembar ke-2 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang membuat  

    Faktur Pajak. 
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Faktur Pajak dianggap telah dibuat dalam 2 (dua) rangkap atau lebih 

dalam hal Faktur Pajak tersebut dibuat dalam 1 (satu) lembar yang terdiri dari 

2 (dua) atau lebih bagian atau potongan yang disediakan untuk disobek atau 

dipotong. Lembar ke-2 Faktur Pajak dapat berupa rekaman Faktur Pajak 

dalam bentuk media elektronik yaitu sarana penyimpanan data, antara lain: 

diskette, Digital Data Storage (DDS) atau Digital Audio Tape (DAT) dan 

Compact Disc (CD).  

4. Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak 

Berikut ini enam belas jenis dokumen tertentu yang kedudukannya 

dipersamakan dengan faktur pajak dalam Peraturan Dirjen Pajak No.PER-

13/PJ/2019 yaitu : 

a. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh 

BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu; 

b. bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan 

telekomunikasi; 

c. tiket, tagihan Surat Muatan Udara (airway bill), atau delivery bill, yang 

dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri; 

d. nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa 

kepelabuhanan; 

e. bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik; 

f. bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air 

minum; 

https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-13pj2019
https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-13pj2019
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g. bukti tagihan (trading confirmation) atas penyerahan JKP oleh perantara 

efek; 

h. bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perbankan; 

i. dokumen yang digunakan untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau; 

j. Pemberitahuan Ekspor Darang yang dilampiri Nota Pelayanan Ekspor, 

invoice dan bill of lading atau airway bill yang merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut, 

untuk ekspor BKP; 

k. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud dan dilampiri dengan 

invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 

Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud, untuk ekspor 

JKP/BKP Tidak Berwujud; 

l. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas 

pemilik barang berupa nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), yang dilampiri dengan SSP, Surat Setoran Pabean, Cukai dan 

Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa 

nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dengan FIB tersebut, untuk impor BKP; 

m. PIB yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, 

dan NPWP, yang dilampiri dengan SSP dan surat penetapan tarif 

dan/atau nilai pabean, surat penetapan pabean, atau surat penetapan 

kembali tarif dan/atau nilai pabean yang mencantumkan identitas pemilik 
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barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dan FIB tersebut, untuk impor BKP dalam hal 

terdapat penetapan kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai; 

n. SSP untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau 

JKP dan luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, dengan 

melampirkan tagihan dan rincian berupa jenis dan nilai BKP Tidak 

Berwujud atau JKP serta nama dan alamat penyedia BKP Tidak 

Berwujud atau JKP; 

o. SSP untuk pembayaran PPN atas penyerahan BKP melalui juru lelang 

disertai dengan kutipan Risalah Lelang, yang merupakan satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan dengan SSP tersebut; dan 

p. SSP untuk pembayaran PPN atas pengeluaran dan/atau penyerahan BKP 

dan/atau JKP dan Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean 

yang dilampiri dengan: 

1. Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran BKP; atau 

2. invoice atau kontrak, untuk penyerahan JKP dan/atau BKP Tidak 

Berwujud. 

5. Faktur Pajak Khusus  

         Faktur Pajak Khusus adalah Faktur Pajak yang dilampiri dengan cash 

register/struk pembayaran/invoice sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan, yang diterbitkan oleh toko retail atas pembelian barang bawaan 

yang Pajak Pertambahan Nilainya akan diminta kembali oleh orang pribadi. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan : 

“Bagaimana perlakuan di dalam perpajakan atas penggunaan faktur pajak yang 

digunggung atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh CV. X?” 

1.4 Tujuan Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut : 

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik yang wajib ditempuh untuk 

mendapatkan sebutan Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III 

Perpajakan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga; 

2. Untuk menerapakan pengetahuan dan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah ke 

dalam dunia kerja yang sesungguhnya; 

3. Mengetahui bagaimana implementasi penggunaan faktur pajak digunggung 

atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh CV. X 

1.5 Manfaat Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penyusunan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Penulis 

a. Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan dalam aspek perpajakan 

yang telah diperoleh selama masa kuliah dan dapat menambah wawasan 

serta pengalaman; 
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b. Untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian peraturan di dalam 

perpajakan terhadap para Wajib Pajak yang ada di lapangan. 

2. Manfaat Bagi Universitas Airlangga 

a. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan lulusan dan 

Ahli Madya yang berkualitas; 

b. Sebagai tambahan literatur dibidang perpajakan bagi mahasiswa Fakultas 

Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Diploma III 

Perpajakan yang akan mengambil mata kuliah Tugas Akhir. 

3. Manfaat Bagi Kantor Konsultan Pajak Microtax 

Sebagai salah satu sarana dalam menjalin hubungan kerjasama antara Kantor 

Konsultan Pajak Microtax dengan Universitas Airlangga. 

4. Manfaat Bagi Pembaca 

a. Sebagai referensi pembaca untuk pelaksanaan kegiatan sejenis di masa 

yang akan datang; 

b. Untuk menambah wawasan pembaca di bidang perpajakan. 

1.6 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir 

Adapun bentuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Tugas Akhir 

a. Bidang : Pajak Pertambahan Nilai 

b. Topik : Pengimplementasian faktur pajak yang digunggung pada 

        penyerahan Barang Kena Pajak oleh CV. X. 


