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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk 

melakukanpembangunan Negara adalah Pajak. Pajak selain untuk 

pembangunan Negara pajak juga digunakan untuk pendanaan di beberapa 

sektor dan pendanaan ini terdiri dari pendanaan dalam dan luar negeri. Hal 

ini berarti untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam negeri, Negara 

harus meningkatkan pendapatannya. Salah satu cara meningkatkan 

pendapatan adalah dengan meningkatkan pendapatan dari pajak yang 

dibayarkan oleh masyarakat. Dalam upaya realisasi penerimaan pajak di 

Indonesia, peran pemerintah dan wajib pajak sangat penting. Salah satu 

jenis pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara adalah 

pajak penghasilan, karena yang dikenakan pajaknya adalah penghasilan. 

Setiap Warga Negara Indonesia yang berpenghasilan di Indonesia akan 

dikenakan pajak penghasilan, maka dari itu pajak penghasilan adalah jenis 

pajak yang berpengaruh besar terhadap penerimaan negara. (Maria, 2014) 

Indonesia menerapkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 14 yang 

mengatur tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya 
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dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah) diperkenankan untuk menggunakan Norma 

Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menghitung Penghasilan 

Kena Pajaknya (Heltyova, 2014). Norma Penghitungan Penghasilan Neto 

diterbitkan oleh Direktur Jendral (Dirjen) Pajak dalam bentuk angka 

presentase tertentu menurut Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dan 

wilayah tempat usaha Wajib Pajak. Keberadaan Norma Penghitungan 

Penghasilan Neto dipastikan akan sangat membantu Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk 

menentukan penghasilan netonya. Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut 

cukup melihat angka persentase Norma Penghitungan yang sesuai dengan 

KLU dan wilayah usahanya dari daftar yang diterbitkan Dirjen Pajak. 

Angka persentase Norma Penghitungan yang cocok dengan KLU dan 

wilayah usahanya kemudian dikalikan dengan peredaran bruto dari 

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperoleh selama satu Tahun 

Pajak dan hasilnya adalah penghasilan neto (www.ortax.org).Penghasilan 

neto yang disetahunkan kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak 

Kena Pajak (PTKP) dan hasilnya adalah Penghasilan Kena Pajak, 

selanjutnya dihitung PPh terutang setahun dengan menerapkan tarif Pasal 

17 UU PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak.  

Pada bulan Juli 2013 terdapat peraturan baru yang mengatur 

pemberlakuan pajak penghasilan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha 



3 
 

Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaan 

Bruto Tertentu”. Pajak yang dikenakan pada peraturan ini bersifat final 

dan peredaran bruto ditentukan sebesar tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dan peraturan ini berlaku sejak 1 

Juli 2013 (Maria, 2014). Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat 

final ini adalah sebesar 1% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu 

jumlah peredaran bruto setiap bulannya (Heltyova, 2014). Peraturan 

Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini dibuat dengan tujuan memudahkan dan 

menyederhanakan aturan perpajakan khususnya pada Pajak Penghasilan 

untuk Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan 

peredaran bruto tertentu.Kalangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) adalah target utama dari Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 

2013. Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, UMKM yang memiliki 

peredaran bruto dibawah PTKP ( Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka 

tidak dikenakan pajak, tetapi setelah ada peraturan ini mengharuskan 

UMKM untuk membayar pajak. Diharapkan dengan penerapan peraturan 

ini dapat meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak dari sektor 

UMKM (Maria, 2014). Penerbitan PP 46 Tahun 2013 masih memunculkan 

adanya pro dan kontra hingga saat ini tepatnya di tahun 2016. Kebijakan 

PP 46 Tahun 2013 atas pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dengan 

peredaran bruto tertentu akan berimbas langsung pada penurunan 

pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan Wajib Pajak mendapatkan 

celah untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah sehingga akan 
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mengutungkan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini 

harus dilakukan pengkajian ulang untuk menganalisa dampak perubahan 

kebijakan pengenaan tarif 1% bersifat final dari peredaran bruto yang 

dimiliki oleh Wajib Pajak (Heltyova, 2014). 

Salah satu klien dari Kantor Konsultan CV. Pakar Penata Usaha yaitu 

Bapak Aji salah satu contohnya yang memiliki usaha di bidang 

perdagangan eceran khusus barang- barang logam untuk bahan 

konstruksi.Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dikenakan terhadap 

Bapak Aji adalah PPh Pasal 25 dan PPh final Pasal 4 ayat (2)yang secara 

keseluruhan dihitung melalui jasa Kantor Konsultan CV. Pakar Penata 

Usaha. Dalam penelitian ini penulis bermaksud menganalisis bagaimana 

perbandingan Norma Penghitungan dengan PPh Final PP No. 46 Tahun 

2013 pada Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bapak Aji selaku 

usahawan di bidang usaha perdagangan. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis akan membahas dalam bentuk Laporan Praktik Kerja Lapagan 

yang berjudul “Perbandingan Beban Pajak Terutang Menggunakan 

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) Dengan 

Menggunakan PP No 46 Tahun 2013 Pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi Di Bidang Usaha Perdagangan”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 
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1. Bagaimana perbandingan Norma Penghitungan dengan PPh Final PP No. 

46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang 

usaha perdagangan ? 

2. Apakah keuntungan dan kerugian menggunakan PP No. 46 Tahun 2013 

bagi orang pribadi di bidang usaha perdagangan ? 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

1. Untuk mengetahuibagaimana perbandingan Norma Penghitungan dengan 

PPh Final PP No. 46 Tahun 2013 pada Wajib Pajak Orang Pribadi 

Usahawan di bidang usaha perdagangan. 

2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian menggunakan PP No. 46 

Tahun 2013 bagi orang pribadi di bidang usaha perdagangan. 

 

1.4 MANFAAT PENULISAN 

1. Bagi CV. Pakar Penata Usaha  

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai evaluasi kelemahan 

yang teridentifikasi dan masukan yang dapat dipertimbangkan. 

2. Bagi Penulis 

a. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis yang 

lebih luas mengenai pajak penghasilan orang pribadi. 

b. Penerapan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan yang diperoleh saat 

kuliah. 
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3. Bagi Penulis Selanjutnya 

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penulisan 

selanjutnya yang meneliti pajak penghasilan orang pribadi.  

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dimaksudkan agar dapat memberikan ilustrasi 

tentang pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja 

Lapangan, laporan ini dibagi menjadi lima bab yaitu :  

Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, 

teori yang dipergunakan sebagai acuan atau pedoman yang berkenaan 

dengan pembahasan masalah yaitu perbandingan tarif (1%) penerapan PP 

46 dengan norma penghitungan pada perusahaan dagang. 

Bab III Gambaran Umum dan Metode Penelitian  

Bab ini membahas gambaran umum CV Pakar Penata Usaha, Ruko 

Srondol Bumi Indah BI A/1-6 Sumurboto Banyumanik Semarang yang 

digunakan sebagai lokasi Praktik Kerja Lapangan dan metode penelitian. 

 



7 
 

Bab IV Pembahasan 

Bab ini membahas penguraian dari rumusan masalah yang ada 

yaitu mengenai pajak yang terkait dengan PPh Terutang jika menggunakan 

Norma Penghitungan dengan PPh Final PP No. 46 Tahun 2013 Wajib 

Pajak Orang Pribadi Usahawan di bidang usaha perdagangan. 

Bab V Penutup 

Bab ini membahas kesimpulan dan saran oleh penulis kepada 

pembaca maupun pengusaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


