
Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Indonesia 
 
Program : PPAK dan MAKSI 
Mata Kuliah  : Perpajakan 
Dosen  : Kesit Bambang Prakosa 
Tugas ke ….. : 1  

Petunjuk Mengerjakan : 

Diskusikan kasus berikut ini dan kerjakan secara kelompok. Buat paper analasisnya perkasus tersebut. 

Tugas dikumpulkan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Pengerjaan tugas dalam bentuk paper 
diketik dengan MS Word (doc) dan slide dalam Power Point (ppt). Hindari memindahkan dari bentuk paper 
ke dalam bentuk slide. Baik paper maupun slide softcopy di emailkan sehari sebelum pertemuan kuliah dan 
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Kasus : 
 
01. PT. Aman usahanya adalah memproduksi helm, telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. 

Pada bulan November tahun berjalan mengirimkan ke Toko Palma di Surabaya sebanyak 1000 unit 
helm dengan harga @ Rp 50.000,00 sebagai barang konsinyasi dengan ongkos kirim per unit Rp 
1.000,00. Di  awal bulan Desember  tahun berjalan diterima retur penjualan karena cacat sebanyak 200 
unit helm dan Toko Palma mengklaim biaya pengembalian helm Rp 1.000,00 per unit. Sekaligus dibuat 
nota retur. Pertengahan bulan Desember tahun berjalan juga dikirim sebanyak 1000 unit helm dengan 
harga yang sama dan ongkos angkut yang sama. Tentukan besarnya PPN yang tercantum dalam 
Faktur Pajak untuk masing-masing transaksi bulan November dan Desember di tahun tahun berjalan. 

 
02. PT. BMW  memproduksi mobil sedan selaku PKP pembukuannya sudah diusahakan sebaik mungkin. 

November tahun berjalan melakukan penyerahan kepada Agen Utama PT. Mekar Jaya sebanyak 10 
unit mobil sedan dengan harga @ Rp 100.000.000,00. Berdasarkan perjanjian diantara mereka Agen 
Utama hanya diperkenankan mengambil laba  secara tetap yaitu Rp 10.000.000 untuk setiap mobil 
sedan tersebut.  Pajak Penjualan Barang Mewah 20%. Tentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai 
yang terutang PT. Mekar Jaya pada setiap penyerahan satu mobil sedan tersebut. 

 
03. PT. Ciluba adalah perusahaan konveksi, yang dikukuhkan sebagai PKP, di bulan November tahun 

berjalan, datang dua orang langganan yaitu Nn. Ria dan Nn. Selfi masing-masing memesan 100 stel 
jas kerja. Pada saat itu Nn. Ria membawa bahan sendiri 300 meter kain wool untuk dibuat 100 stel jas 
kerja dengan ongkos jahit Rp 50.000,00 per 1 stel jas, sedangkan Nn. Selfi tidak membawa bahan 
tetapi ia memesan 100 stel jas dengan kain wool yang persis sama dengan milik Nn. Ria hanya 
warnanya yang tidak sama. PT. Ciluba menentukan harga wool Rp 5.000.000,00 untuk 300 meter dan 
ongkos jahit Rp 50.000 per 1 stel jas. Hitunglah besarnya PPN yang terutang oleh PT. Ciluba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



04. PT. Galaxy memilih dikukuhkan sebagai PKP, dan merupakan penyalur semen dari PT. Dirgantara. PT. 
Dirgantara merupakan distributor utama dan memperoleh jatah semen dari pabrik PT. Kanjeng. 
Sebagai distributor PT.Dirgantara dapat mengambil sendiri ke gudang pabrik dengan harga Rp 12.500 
per zak. Pada bulan Juli tahun berjalan PT. Galaxy memesan semen sebanyak 400 zak  dari PT. 
Dirgantara dengan  perincian sebagai berikut : 
Harga menurut pabrik Rp 12.500 per zak 
Laba distributor  Rp      500 per zak 
Ongkos Angkut  Rp      300 per zak + 
     Rp 13.300 per zak 
PPN oleh Pabrik   Rp   1.250 per zak 
Jumlah yang harus dibayar penyalur  Rp 14.550 per zak 
Jika penyalur diperkenankan mengambil laba Rp 450 per zak, Berapa PPN yang terutang untuk 
penyerahan kepada PKP per zak. 
 

05. PT. Energy agen utama dari  pabrikan pesawat TV yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. PT. Energy 
menjual televisi dengan pembayaran secara cicilan. Harga dari pabrik untuk setiap 1 unit pesawat TV 
Rp 1.000.000,00. Ongkos angkut dan ongkos keamanan pengiriman dari pabrik ke PT. Energy untuk 1 
unit pewasat TV  masing-masing sebesar Rp 10.000,00 dan Rp 10.000,00. Potongan harga untuk agen 
utama 10% dengan ketentuan bahwa agen utama dilarang menjual harga lebih dari Rp 1.100.000,00. 
PT. Energy menjual kepada pembelinya dengan harga Rp 1.000.000,00 termasuk PPN ditambah 
dengan bunga cicilan sebesar 2% per bulan. Jangka waktu penjualan cicilan adalah 20 bulan. Berikut 
perhitungan pembayaran cicilan per bulan : 
Harga Faktur dari Pabrik   Rp 1.000.000,00 
PPN 10%             100.000,00 
PPn BM 10%                          100.000,00  
Jumlah yang harus dibayar  Rp 1.200.000,00 
Pembayaran Uang Muka            200.000,00  
Jumlah yang harus diangsur  Rp 1.000.000,00 
Bunga cicilan 2% X 20 bulan           400.000,00  
Jumlah total yang diangsur  Rp 1.400.000,00 
Cicilan per bulan Rp 1.400.000 : 20 bulan = Rp 70.000. 
Berapa PPN yang terutang oleh PT. Energy untuk setiap penyerahan 1 unit pesawat TV dengan 
penjualan cicilan tersebut dalam satu masa pajak. 
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