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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kepada Alah SWT atas terbitnya Modul yang berjudul Praktik PPN dan PPnBM. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca, dosen perpajakan, mahasiswa akuntansi dan 

perpajakan, peserta kursus Brevet Pajak, konsultan pajak, wajib pajak, petugas pajak, serta pihak- 

pihak yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya wajib pajak orang pribadi dan badan. 

Pada buku ini, penulis memfokuskan pada pembahasan praktik PPN dan PPnBM. Modul ini 

diawali dengan dasar-dasar PPN sebagai pengantar hal-hal yang berkaitan dengan praktik PPN, antara 

lain tentang objek PPN, yang bukan objek PPN, pengusaha kena pajak, mekanisme pengkreditan PPN, 

faktur pajak, dan pengantar tentang SPT Masa PPN. Kemudian dilanjutkan dengan praktik pengisian 

SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM. 

Semoga dengan adanya buku ini bisa mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar dalam 

dunia akademik dan kursus, serta memudahkan dalam pemahaman praktek pajak bagi dunia kerja 

sesungguhnya. Penulis masih membutuhkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari para pembaca, demi kesempurnaan buku ini di masa mendatang. Saran, kritik, dan 

konsultasi bisa melalui email ke : galih.fisip@unej.ac.id 

 
Jember, maret 2019 

Penulis, 

 

 

 

 
Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,BKP. 
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1. Bapak Drs. Moh Hasan, Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember, yang telah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk bergabung pada Prodi Perpajakan Universitas Jember 

yang telah beliau pimpin, 

2. Bapak Dr. Ardiyanto, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), 

yang telah mengijinkan penulis untuk mengikuti pelatihan buku ajar, sehingga penulis 

termotivasi untuk menulis modul, 

3. Bapak Drs. Boedijono, M.Si., selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP, yang 

telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengajar matakuliah berkaitan dengan 

pajak penghasilan, sehingga sangat berguna dalam pengumpulan materi saat penyusunan 

modul, 

4. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah terlibat baik secara 

langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan modul ini. 
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