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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1    LATAR BELAKANG 

 Banyaknya jumlah hutang luar negeri Indonesia yang semakin besar, 

menjadi beban berat yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Indonesia pada 

setiap tahunnya. Pemerintah Indonesia harus bisa mencari cara untuk dapat 

menuntaskan hutang dengan cara yang mandiri tanpa adanya pinjaman luar negeri 

yang digunakan untuk pembiayaan negara. Dengan adanya pemikiran tersebut, 

maka pemerintahan membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan agar dapat 

meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Hal tersebut juga karena didukung 

dengan semakin banyaknya perusahaan, terutama dari sektor industri dan UMKM 

dari yang besar hingga kecil di Indonesia belakangan ini. Untuk menyikapi hal 

tersebut maka pemerintah terus menyempurnakan tata cara dan sistem pemajakan 

yang efisien, efektif dan mudah, sehingga para wajib pajak merasa aman dan 

nyaman sehingga tingkat kesadaran pajak masyarakat Indonesia bisa meningkat. 

 Seperti dikutip dari Mardiasmo (2016), pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak 

langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak langsung adalah pajak 

yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan 

(PPh). Lalu pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat 
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dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak tidak langsung 

adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Pada tahun 2013 Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengenaan  tarif 

pajak penghasilan untuk Wajib Pajak dan Badan dengan Omset di bawah 4,8 

Miliyar yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah 

tersebut adalah  Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak atas 

penghasilan dari usaha yang diterima dari Wajib Pajak yang memiliki peredaran 

bruto tertentu. Inti dari Peraturan Pemerintah ini adalah Wajib Pajak orang pribadi 

maupun Badan  yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi 4,8 Miliyar per 

tahun dikenakan pajak yang bersifat Final dengan hanya dikenakan tarif 1% dari 

peredaran Bruto. 

Seperti terjadi pada PT. WIB yang ditangani oleh Kantor Konsultan Pajak 

Adiyanto yang merupakan Kantor Konsultan Pajak yang memiliki banyak klien 

dari berbagai macam perusahaan di beberapa tempat selain di Semarang. PT. WIB 

memiliki kendala kurangnya pengetahuan untuk melakukan kewajiban dalam 

menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan Final terkait PP 46. Masalah yang 

timbul di PT. WIB adalah terdapat peredaran bruto yang belum dibayarkan serta 

dilaporkan oleh pihak oknum pegawai, namun PT. WIB tetap melaporkan dalam 

SPT tahunannya Sehingga terdapat perbedaan data SPT antara Wajib Pajak 

dengan data yang dimiliki oleh Dirjen Pajak, dalam hal ini melalui AR (Account 

Representative). Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis 

judul “EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH 46 

TAHUN 2013 STUDI PADA PT. WIB“ 
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1.2    RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan uraian tersebut, penulis memaparkan suatu perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peraturan Pemerintah 46 diterapkan oleh PT. WIB selama Tahun 

2016 ? 

2. Bagaimana evaluasi yang dapat diberikan tentang pelaksanaan pajak Peraturan 

Pemerintah 46 pada PT. WIB Tahun 2016 ? 

3. Apa dampak yang ditimbulkan, jika pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan 

ketentuan ? 

 

1.3    TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 46 pada PT. WIB 

selama Tahun 2016 

2. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah 46 di PT. WIB Tahun 

2016 

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan, jika pada pelaksanaannya tidak 

sesuai dengan ketentuan 

1.4    MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penulis : 

 Untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis 

dalam bidang perpajakan tentang PPh Final khususnya PPh Final yang 

terkait dengan PP 46. 
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2. Bagi PT. WIB: 

 Membantu Wajib Pajak untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan 

perpajakan khususnya PPh Final terkait dengan PP 46 dan  menambah 

pengetahuan pembaca di bidang perpajakan khususnya mengenai 

tentang penghitungan PPh Final terkait PP 46. 

 

1.5    SISTEMATIKA PENULISAN 

 Untuk mempermudah pembahasan, penulisan ini dilakukan secara 

sistematis dengan pembagian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan secara singkat mengenai Latar Belakang, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan penghitungan Pajak 

Penghasilan Final terkait PP 46. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menjelaskan tentang Gambaran Umum, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Metode 

Pengumpulan Data, dan Metode Analisi Data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan masalah sehubungan dengan bagaimana 

mekanisme penghitungan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Final 

terkait PP 46. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
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  Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, serta 

beberapa Saran yang berkaitan dengan penelitian, Daftar Pustaka, dan Lampiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




