
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara dibutuhkan adanya sumber dana untuk membiayai

pengeluaran negara dalam rangka pembangunan, memperbaiki kesejahteraan

hidup rakyat, dan untuk memajukan bangsa. Pengeluaran-pengeluaran negara

tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah

harus mengembangkan semua potensi yang ada untuk meningkatkan

penerimaan negara baik dari luar negeri maupun dalam negeri.  Salah satu

sumber pendapatan yang dapat dikembangkan adalah pendapatan yang

bersumber dari pajak. Definisi dari pajak adalah kontribusi wajib yang

terutang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara yang

bersifat memaksa serta tidak mendapat balas jasa secara langsung sesuai

dengan undang-undang yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara,

menyediakan sarana dan prasarana ruang publik, dan lain-lain yang nantinya

akan dirasakan manfaatnya kembali oleh rakyat (www.pajak.go.id).

Penerimaan pajak merupakan penerimaan terbesar dari total  penerimaan

negara. Data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak seperti Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak lainnya serta pajak

perdagangan internasional seperti bea masuk dan pajak ekspor pada tahun

2011 sebesar 873.874 milyar, tahun 2012 sebesar 980.518 milyar, tahun 2013



sebesar 1.077.306 triliun, tahun 2014 sebesar 1.146.865 triliun, tahun 2015

sebesar 1.489.255 triliun, dan hingga pada pembaruan terakhir tanggal 22

Maret  tahun 2016 penerimaan negara telah mencapai sebesar 1.565.784

triliun. Sehingga dapat dilihat penerimaan pajak dari tahun ketahun

mengalami kenaikan (www.bps.go.id).

Terdapat jenis pajak yang dikenakan secara langsung seperti Pajak

Penghasilan (PPh). Pengenaan Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subyek

pajak yang terkait dengan penghasilan orang pribadi ataupun badan selama

satu tahun pajak. Pajak Penghasilan juga berkaitan erat dengan withholding

tax systemyaitu mekanisme melunasi pajak dengan memotong atau memungut

oleh pihak ketiga atau pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima

penghasilan. Potongan/pungutan tersebut kemudian disetorkan kepada kas

negara yang nantinya dapat diperhitungkan kembali di akhir tahun pajak oleh

wajib pajak yang telah dipotong atau dipungut penghasilannya dengan

melampirkan bukti potong.Jenis Pajak Penghasilan terkait potongan/pungutan

tersebut diantaranya adalah PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa,

honor, tenaga ahli, atau peserta kegiatan yang melakukan kegiatan di dalam

negeri. PPh pasal 22 sehubungan dengan pemungutan pajak yang dilakukan

oleh bendaharawan pemerintah, rekanan pemerintah, kegiatan impor, serta

industri khusus maupun industri agraris. PPh pasal 23 sehubungan dengan

pemotongan yang berasal dari deviden, bunga/royalti, penyerahan jasa, sewa,

hadiah atau undian selain yang dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 24

sehubungan dengan penghasilan yang berasal dari luar negeri. PPh pasal 25



sehubungan dengan angsuran pajak, serta PPh pasal 29 sehubungan dengan

pelunasan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terutang dalam SPT

tahunan, jenis pajak tersebut yang nantinya dapat dikreditkan sebagai

pengurang oleh wajib pajak. Untuk PPh pasal 4 ayat (2) sehubungan

penghasilan berupa tabungan, deposito yang dibayarkan oleh orang pribadi,

jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, dan jasa usaha dikenakan pajak yang

bersifat final artinya penghasilan tersebut langsung dipotong dan tidak dapat

dikreditkan pada akhir tahun pajak.

Pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan

dengan membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun

2013 yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diperoleh

wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu.  Tujuan di tetapkannya PP nomor

46 tahun 2013 adalah memberikan kemudahan dan penyederhanaan bagi

usaha UMKM dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan

pajak terutang  serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk

transparansi terhadap kewajiban perpajakannya dan ikut berkontribusi

langsung terhadap negara. Isi dari PP Nomor 46 tahun 2013 ini tentang pajak

penghasilan atas penghasilan dari orang pribadi ataupun badan yang

melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa dengan peredaran bruto

tertentu memiliki perlakuan tersendiri dalam penghitungannya

(www.ortax.org). Wajib pajak orang pribadi atau badan dengan peredaran

bruto kurang dari Rp 4.800.000.000.000 (empat milyar delapan ratus juta

rupiah) pertahun dikenakan PP nomor 46 tahun 2013 yang bersifat final



dengan tarif 1% dari penghasilan bruto. Namun tidak semua wajib pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan ataupun jasa dapat

menggunakan PP nomor 46 tahun 2013. Walaupun penghasilan brutonya

dibawah Rp 4.800.000.000.000 pertahun jika sarana dan prasarana dapat

dibongkar pasang, pedagang keliling, pedagang asongan, wajib pajak belum

beroperasi secara komersial, yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan

keagamaan, termasuk dalam BUT, sehubungan dengan pekerjaan bebas maka

usaha tersebut tidak termasuk didalam obyek PP nomor 46 tahun 2013.

Meskipun PP nomor 46 tahun 2013 telah lama diberlakukan, pada prakteknya

masih ditemukan perbedaan penafsiran oleh wajib pajak, sehingga pemerintah

mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014

pada tahun 2014 sebagai penegasan bahwa objek Pajak Penghasilan yang

dikenakan PPh final sebesar 1% adalah Pajak Penghasilan atas penghasilan

dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran

bruto tertentu kecuali penghasilan yang diterima sehubungan dari pekerjaan

bebas, penghasilan yang bukan termasuk obyek pajak, penghasilan yang

diperoleh dari luar negeri, dan penghasilan yang telah dikenakan PPh final

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud

dalam PP nomor 46 tahun 2013 (www.ortax.org). Beberapa permasalahan

wajib pajak muncul terkait PP nomor 46 tahun 2013 sehubungan dengan

pemotongan dan pemungutan PPh oleh pihak lain.

CV. MMC adalah perusahaan yang beroperasi secara komersial

menjalankan suatu usaha yang bergerak dibidang jasa konsultan bisnis, karena



total peredaran bruto kurang dari Rp 4.800.000.000.000 maka atas

penghasilan yang diterima dari CV. MMC dikenakan Pajak Penghasilan yang

bersifat final sebesar 1% dari peredaran bruto (PP nomor 46 tahun 2013).

Kemudian perusahaan lawan transaksi melakukan kerja sama dengan CV.

MMC yang ingin menggunakan jasa konsultannya. Atas kegiatan tersebut

karena perusahan lawan transaksi juga merupakan pemotong pajak maka

perusahaan lawan transaksi melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas jasa

konsultan CV. MMC sebesar 2%. Sebagai konsultan yang mengetahui aturan

PP nomor 46 tahun 2013 maka selanjutnya CV. MMC mengajukan SKB. SKB

adalah surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau pemungutan. Diatur

dalam PER-32/PJ/2013 yang menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final dapat

mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan

PPh yang tidak bersifat final.

Namun ternyata perusahaan lawan transaksi belum mengetahui aturan

yang berlaku tersebut sehingga justru menunda pembayaran. Berdasarkan latar

belakang tersebut maka penulis menentukan judul penelitian “Implementasi

Surat Keterangan Bebas Sehubungan Dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 46 Tahun 2013 pada Perusahaan Jasa Konsultan Bisnis”



1.2 Rumusan Masalah

1) Bagaimana CV. MMC mengimplementasikan SKB sehubungan dengan

PP nomor 46 tahun 2013?

2) Bagaimana perhitungan pajak bagi CV. MMC apabila tidak

menggunakan SKB?

1.3 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui bagaimana CV. MMC mengimplementasikan SKB

sehubungan dengan PP nomor 46 tahun 2013.

2) Untuk mengetahui bagaimana perhitungan pajak bagi CV.MMC apabila

tidak menggunakan SKB.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini

adalah:

1) Bagi penulis :

- Menambah pengetahuan dan pengalaman di perpajakan sehingga

berguna dalam jenjang selanjutnya ataupun dalam dunia kerja.

- Dapat memraktikkan kemampuan perpajakan yang telah kita dapatkan

ketika di bangku perkuliahan dan praktik kerja lapangan.

- Dapat memberikan manfaat secara teoritis dan sebagai sumbangan

pemikiran bagi dunia perpajakan.



- Melalui tulisan penulis dapat meninjau dan menilai gagasan sendiri

secara lebih objektif

2) Bagi pembaca :

- Memberi wawasan yang lebih tentang perpajakan

- Dapat digunakan sebagai bahan referensi terkait Pajak Penghasilan

untuk studi kasus lebih lanjut

3) Bagi CV. MMC :

- Dapat menerapkan kewajiban perpajakan pada perusahaannya

sehingga tidak dirugikan dalam pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan, penulis akan membahas dan menjelaskan laporan

dalam lima bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

pada bab ini penulis akan membahas latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan yang telah dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori mengenai hal yang berhubungan dengan

rumusan masalah yang dikutip dari berbagai sumber.



BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum lokasi

penelitian dan menjelaskan metode yang akan digunakan didalam

penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian dan analisa pembahasan untuk mengetahui

hasil atau jawaban dari rumusan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Dibagian penutup penulis akan menjelaskan kesimpulan dari hasil

dan analisa penelitian serta beberapa saran berdasarkan penelitian

tersebut.

DAFTAR PUSTAKA


