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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang 

ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan undang – undang dan 

tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan 

kemakmuran rakyat (Undang – undang KUP No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1). Pajak pun 

ikut serta dalam memberikan anggaran kepada negara dalam jumlah yang cukup besar yang 

dapat dilihat dari data pendapatan negara dan tabel realisasi penerimaan negara. 

Berikut Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2017 – 2018 

Penerima 
2017 2018 

1.732.952,00 1.893.523,50 

 

Penerimaan Pajak 1.472.709.90 1.618.095,50 

Pajak Dalam Negeri 1.436.730,90 1.579.395,50 

 Pajak Penghasilan 783.970,30 855.133,50 

 Pajak Pertambahan Nilai 475.483,50 541.801,10 

 Pajak Bumi dan 

Bangunan 
15.412,10 17.369,10 

 Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 
0 0 

 Cukai 153.165,00 155.400,00 

 Pajak Lainnya 8.700,00 9.691,80 

Pajak Perdagangan 

Internasional 
35.979,00 38.700,00 

 Bea Masuk 33.279,00 35.700,00 

 Pajak Ekspor 2.700,00 3.000,00 

Penerimaan Bukan Pajak 260.242,10 275.428,00 

Penerimaan Sumber Daya Alam 
95.643,10 103.674,90 

Bagian laba BUMN 
41.000,00 44.695,40 

Penerimaan Bukan Pajak 

Lainnya 
85.057,60 83.753,10 

Pendapatan Badan Layanan 

Umum 
38.541,40 43.304,60 

Hibah 3.108,10 1.196,90 
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Jumlah 1.736.060,10 1.894.720,30 

(www.bps.go.id) 

berdasarkan dari data pendapatan negara dan tabel realisasi penerimaan negara diatas, dapat 

dilihat bahwa penerimaan pajak jika di presentasekan memiliki jumlah 85,6%, pendapatan 

negara bukan pajak sebesar 14,3% dan hibah sebesar 1,4%. Penerimaan perpajakan masih 

menjadi penyumbang terbesar. PP No 46 Tahun 2013 merupakan salah satu dari bagian 

pajak. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki predaran bruto tertentu, atau bisa di sebut PP No 46 Tahun 2013 

termasuk jenis pajak langsung,di karenakan pajak tersebut langsung dibebankan kepada 

penanggung pajak (orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha) setiap tahun nya, yang 

berasal dari omset selama satu tahun, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan 

pelaporan pajak penghasilan yang terutang, proses pemungutan pajak yang akan melakukan 

penyetoran adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha tersebut. Akan tetapi PP No 

46 Tahun 2013 per tanggal 1 juli 2018 di perbarui dengan PP No 23 Tahun 2018. Adanya 

sebab diperbaharui pada masa periode Presiden Joko Widodo saat ini Tahun 2018 

mendapatkan banyak survei dimana dengan adanya tarif  1% yang dimiliki oleh PP No 46 

terlalu berat untuk kegiatan usaha, berat nya tarif tersebut di karenakan tinggi nya tarif pajak. 

berikut berita yang di ambil dari detik finance, Pajak UKM Turun Jadi 0,5%, DJP: 1% 

Memberatkan, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan 

menyebutkan rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Kecil 

Menengah (UKM) menjadi 0,5% menjadi jawaban dari keluhan para pelaku usaha selama ini, 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan 

banyak pelaku UKM yang mengeluhkan tarif  PPh final 1% dianggap masih tinggi. "Kalau 

yang disampaikan bapak presiden, ke mana-mana kalau 1% itu ketinggian, nah sekarang 

diturunkan akan menjadi 0,5%, justru itu menjawab itu," kata Hestu saat 

dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat 9/3/2018 (www.finance.detik.com).  

 Dalam penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% akan masuk kedalam peraturan yang 

baru, hasil dari revisi peraturan pemerintah No 46 Tahun 2013, untuk pelaku wajib pajak 

badan usaha lebih banyak melakukan kegiatan pembayaran pajak. Peraturan Pemerintah No 

23 Tahun 2018 itu sendiri adalah pajak penghasilan yang mengatur tentang pajak penghasilan 

atas wajib pajak yang memiliki omset tertentu dalam satu tahun, dan memiliki tarif sebesar 

0,5% selain itu juga terdapat jangka waktu yang bisa dipergunakaan untuk beberapa tahun. 

Didalam PP No 23 Tahun 2018 terdapat dua kategori yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi orang 

atau individu yang melakukan usaha, dan Wajib Pajak Badan didalam nya termasuk firma, 

http://www.bps.go.id/
http://www.finance.detik.com/
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koperasi dan CV. Dalam dua kategori tersebut masing – masing selama satu tahun memiliki 

omset dibawah 4,8 M atau pun diatas 4,8 M. PP No 23 Tahun 2018 memfokuskan pada 

sektor badan usaha dikarenakan dalam PP No 23 tahun 2018 terdapat 11 kategori  yang 

dikecualikan diantaranya tenaga ahli, pekerja sendiri seperti penyanyi, artis, model, 

olahragawan, peneliti, penerjemah. PP No 23 Tahun 2018 berlaku sejak 1 juli 2018. 

Penetapan peraturan tersebut tidak terkecualikan juga dengan badan usaha yang memiliki 

omset diatas 4,8 M. Petetapan peraturan yang sah ditetapkan oleh pemerintah yang 

disesuaikan dengan undang – undang telah mewajibkan untuk melakukan pembayaran pajak 

bagi usaha menengah kecil ataupun badan usaha, yang disesuaikan terhadap omset masing – 

masing usaha yang sudah memiliki perhitungan pajak. Besar pajak yang dibayarkan 

disesuaikan dengan jumlah nilai bruto masing – masing usaha tersebut, seperti pada CV 347 

yang memiliki jumlah pendapatan terhitung sejak awal pembukuan keluar masuk nya 

pendapatan sampai akhir pembukuan laporan keuangan pendapatan. Yang diambil untuk 

melakukan dan menghitung pajak adalah omset akhir. CV 347 memiliki beberapa cabang 

usaha badan yang masing – masing cabang usaha tersebut memiliki laporan keuangan, untuk 

mempermudah melakukan perhitungan biaya pajak, CV 347 melakukan penggabungan antara 

cabang usaha yang dimiliki dengan pusat, data yang digunakan untuk melakukan perhitungan 

total pendapatan dan untuk menentukan berapa jumlah pajak yang akan di bayarkan dalam 

periode selama satu tahun. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis ingin 

membahas permasalahan pada makalah ini dengan judul  “Perbandingan Perhitungan Pajak 

Terutang Sesuai Tarif PP No 23 Tahun 2018 Dengan Tarif Psl 17” sesuai dengan data yang 

telah di peroleh dari hasil praktik kerja lapangan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, penulis ingin memfokuskan penelitian ini dalam 

menganalisis Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 : 

1. Bagaimana perhitungan pajak CV. 347 tahun 2018 ? 

2. Bagaimana implementasi PP 23 Tahun 2018 pada CV. 347 ?  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dibuat di atas, tujuan dari penelitian 

antara lain : 

1. Untuk menjelaskan cara menghitung pajak tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui penerapan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 pada CV 347. 

Manfaat  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Bagi Penulis 

Analisis ini dapat djadikan referensi dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya, yang 

digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang hal Perpajakan yang 

menyangkut PP Nomor 23 Tahun 2018. 

 

2. Bagi Pembaca 

Dapat memberikan informasi sebagai bahan penambah pengetahuan di dalam dunia 

perpajakan terutama dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. 

 

3. Bagi Wajib Pajak 

Bagi Wajib Pajak khususnya perusahan yang memiliki omset kurang dari 4,8M dapat 

melihat hasil analisis untuk menyusun rencana pembayaran perpajakannya. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini memiliki isi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II menjelaskan tentang landasan teori, yang digunakan untuk membahas 

penelitian tugas akhir yang sesuai dengan rumusan masalah yang di angkat. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III memuat tentang metode penelitian yang berisi penjelasan mengenai analisis 

dan definisinya, dan data perusahaan sebagai sumber informasi data yang diperoleh dari hasil 

observasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab IV  menjelaskan terkait pembahasan di dalam rumusan masalah yang diangkat. 

BAB V PENUTUP  

Bab V menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari analisis penelitian serta saran.  

  


