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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

 PP 23 Tahun 2018 merupakan hasil dari perubahan PP 46 Tahun 2013 

yang di berlakukan per tanggal 1 juli 2018, PP 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. 

Pada PP 23 Tahun 2018 dikenakan terhadap orang pribadi yang mempunyai 

usaha, firma, dan badan usaha.  wajib pajak badan itu sendiri merupakan wajib 

pajak yang sangat membantu dalam memberikan jumlah pendapatan pajak pada 

negara, di Indonesia terdapat beberapa macam badan usaha, mulai dari perusahaan 

perorangan, perusahaan firma, perusahaan persekutuan komanditer (CV), 

perusahaan perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (PT Persero), 

perusahaan daerah (PD), perusahaan umum (PERUM), perusahaan negara jawatan 

(PERJAN), koperasi, dan yayasan. 

4.1 Penghasilan PPh CV. 347 Selama Tahun 2018 

CV. 347 merupakan wajib pajak badan yang berbentuk CV. Dalam 

melakukan perhiungan pajak nya, CV 347 menggunakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013, yang mempunyai tarif sebesar 1%. Pada tanggal 1 juli 

tahun 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 digantikan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang memiliki tarif sebesar 0,5% , 

untuk menjalankan kewajiban perpajakan nya, CV 347 dapat memilih untuk 

menggunakan peraturan lama atau peraturan baru. 

Jika perhitungan pajak CV. 347 menggunakan tarif 1% dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini,  
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Tabel Omset Penerimaan Selama Tahun 2018 

Dihitung Menggunakan Tarif 1% 

BULAN PENDAPATAN TARIF 1% 

JANUARI Rp 40.000.000,00 Rp 400.000,00 

FEBRUARI Rp 40.000.000,00 Rp 400.000,00 

MARET Rp 66.000.000,00 Rp 660.000,00 

APRIL Rp 74.000.000,00 Rp 740.000,00 

MEI Rp 80.000.000,00 Rp 800.000,00 

JUNI Rp 64.000.000,00 Rp 640.000,00 

TOTAL Rp 364.000.000,00 Rp 3.640.000,00 

 

Tarif 1% terdapat pada peraturan pemerintah no 46 tahun 2013, yang cara 

pembayaran nya dengan membayarkan pajak setiap bulan nya, kemudian pada 

akhir tahun atau tutup buku, perusahaan melakukan rekap pembayaran dari awal 

tahun hingga akhir tahun lalu di laporkan total penghasilan yang sudah dihitung 

pajak nya dari awal tahun hingga akhir tahun. dari tabel tersebut diketahui  bahwa 

untuk total pajak yang dibayarkan selama satu tahun sebesar Rp 3.640.000,00 dari 

penghasilan sebesar Rp 364.000.000,00 . 

4.2 Implementasi PP 46 Tahun 2013 Diganti PP 23 Tahun 2018 

 Peraturan Pemerintah no 23 Tahun 2018 merupakan peraturan tebaru yang 

di keluarkan oleh pemerintah guna menunjang pertumbuhan pasar perdagangan 

usaha kecil, dan mendorong masyarakat umum untuk lebih taat terhadap pajak. 

Naik nya pertumbuhan perpajakan digunakan untuk kepentingan bersama seperti 

pembangunan dan lain – lain. Sebelum dikeluarkan nya Peraturan Pemerintah No 

23 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah yang di berlakukan adalah Peraturan 

Pemerintah No 46 Tahun 2013, Peraturan No 46 Tahun 2013 memiliki tarif 1% 

yang di bayarkan setiap bulan, dan diakhir tahun usaha yang menjalankannya 

harus merekap pendapatan nya dan harus di jumlah keseluruhan pendapatan dan 

pajak yang di bayarkan kemudian di laporkan ke kantor pajak. Berbeda dengan 

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah ini memiliki tarif 



 
 

28 
 

sebesar 0,5% dimana pelaku usaha cukup membayarkan pajak setiap tahun. 

Didalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terdapat dua pilihan, pilihan 

pertama dapat memilih menggunakan  Peraturan Pemerintah  No 23 Tahun 

2018 namun memiliki jangka waktu, jangka waktu yang diberlakukan untuk OP 

selama 7 Tahun, Badan selain PT selama 4 Tahun, dan untuk PT selama 3 Tahun. 

Jangka waktu tersebut dapat dimanfaatkan bagi usaha kecil yang baru merintis 

untuk memaksimalkan pendapatan usaha dan memahami bagaimana cara untuk 

melakukan pembukuan yang benar dan sangat efisien dikarenakan pendapatan 

suatu usaha hanya dikenakan tarif sebesar 0,5% dari total omset yang didapatkan 

selama satu tahun. Sedangkan untuk pilihan kedua dapat menggunakan tarif pasal 

17 UU PPh. Pengenaan tarif pada Pasal 17 UU PPh sebesar 12,5% yang di kali 

kan dengan Laba Kena Pajak yang berasal dari Laporan Laba Rugi suatu usaha.  

4.2.1 Perhitungan Pajak Terutang Sesuai Peraturan Pemerintah No 23 

Tahun 2018 

berikut hasil dari perhitungan pajak jika perusahaan menggunkan tarif 

0,5% dijelaskan pada tabel dibawah ini : 

Tabel Omset Penerimaan Selama Tahun 2018 

Dihitung Menggunakan Tarif 0,5% 

BULAN PENDAPATAN TARIF 0,5% 

JULI Rp 76.000.000,00 Rp 380.000,00 

AGUSTUS Rp 90.000.000,00 Rp 450.000,00 

SEPTEMBER Rp 95.000.000,00 Rp 475.000,00 

OKTOBER Rp 85.000.000,00 Rp 4.25.000,00 

NOVEMBER Rp 90.000.000,00 Rp 450.000,00 

DESEMBER Rp 150.000.000,00 Rp 750.000,00 

TOTAL Rp 586.000.000,00 Rp 5.860.000,00 

        (Sumber : Data diolah) 

Pajak yang dibayarkan dengan menggunakan peraturan pemerintah no 23 

tahun 2018 sebesar Rp 5.860.000,00 .dilihat dari hasil perhitungan dengan 



 
 

29 
 

menggunakan peraturan pemerintah no 46 tahun 2013 dan peraturan pemerintah 

no 23 tahun 2018, selisih total pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan 

sangatlah berbeda jauh, pajak yang ditanggung perusahaan akan lebih rendah 

ketika menggunakan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018, akan tetapi dalam 

peraturan pemerintah no 23 tahun 2018, terdapat pilihan, pilihan pertama jika 

perusahaan menggunakan peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 perusahaan 

dapat menggunakan tarif 0,5% dengan masa jangka waktu tertenu, untuk 

perusahaan CV. 347 mendapatkan jangka waktu 4 tahun, selama 4 tahun CV. 347 

hanya membayar pajak sebesar 0,5% dari penghasilan, dan pilihan kedua adalah 

menggunakan tarif Psl 17 UU PPh, yaitu sebesar 12,5% dari laba kena pajak yang 

berasal dari laporan laba rugi perusahaan. 

Total dari hasil penjumlahan hasil perhitungan PP no 46 tahun 2013 di tambah 

dengan hasil perhitungan PP no 23 tahun 2018  

Tabel PPh Terutang 

Hasil perhitungan tarif 

PP no 46 Tahun 2013 Rp 3.640.000,00 

PP no 23 Tahun 2018 Rp 5.860.000,00 

Jumlah PPh terutang 2018 Rp 9.500.000,00 

(Sumber : Data diolah) 

 4.2.2 Perhitungan PPh terutang sesuai Pasal 17 UU PPh 

Perusahaan harus terlebih dahulu membuat laporan laba rugi, yang bertujuan 

untuk mengetahui berapa besaran laba kena pajak nya. Berikut tabel laporan laba 

rugi CV. 347 tahun 2017 : 

CV. 347 

LAPORAN LABA RUGI 

1 Januari - 31 Desember 2018 

 

Penjualan Bersih Rp 935.000.000,00 

Harga pokok penjualan (Rp 640.000.000,00) 
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Laba Kotor Rp 295.000.000,00 

Beban Usaha :  

Beban penjualan Rp 90.000.000,00 

Beban administrasi dan umum Rp 24.500.000,00 

 (Rp 114.500.000,00) 

Laba usaha Rp 180.500.000,00 

Pendapatan di luar usaha  

Pendapatan Bunga Rp 6.000.000,00 

Laba bersih sebelum pajak Rp 186.540.000,00 

(Sumber : Data diolah) 

berikut perhitungan jika menggunakan Psl 17 UU PPh : 

LKP : Rp 186.500.000,00 

PPh : 12,5% x LKP 

   12,5% x Rp 186.500.000,000 = Rp 23.312.500,00 

Tabel Pajak Terutang Tahun 2018 Psl 17 

PP no 46 Tahun 2013 Rp 3.640.000,00 

Psl 17 (6/12 x 23.312.500,00) Rp 11.656.250,00 

Jumlah PPh terutang 2018 Rp 15.296.250,00 

(Sumber : Data diolah) 

Penghasilan kena pajak perusahaan CV. 347 Rp 186.500.000,00 tarif yang 

dikenakan sebesar 12,5% dan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

sebesar Rp 15.296.250,00 , dapat dibandingkan ketika CV.347 menggunakan 

peraturan pemerintah no 23 tahun 2018 dengan Psl 17 UU PPh, pajak yang 

dibayarkan CV. 347 sangat rendah ketika menggunakan Psl 17 UU PPh, jika 

menggunakan Psl 17 UU PPh, Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 

besaran laba kena pajak yang digunakan untuk menghitung pajak dengan Psl 

17 UU PPh sebesar Rp 186.500.000,00 . Setelah dihitung dan di bandingkan 

hasil dari perhitungan untuk pajak yang di hasilkan, perhitungan dengan 

menggunakan PP No 23 Tahun 2018 sangat menguntungkan, dan dapat lebih 

menghemat pengeluaran dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 
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4.3 Perbandingan Perhitungan PPh Terutang Tahun 2018 dengan Pasal 

17  

Berdasarkan data dari laporan keuangan yang diperoleh penulis, dan 

disajikan pada tabel diatas, pada laporan laba rugi tersebut terdapat penghasilan 

laba bersih yang sudah dikenakan pajak sebesar tarif yang berlaku. laba tersebut 

diperoleh dari hasil pengurangan dengan penghasilan bruto sehingga di peroleh 

penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak itu lah yang akan mennentukan 

laba bersih pendapatan CV. 347 . untuk pendapatan laba bersih ketika 

menggunakan PP No 23 Tahun 2018 sebesar Rp 177.040.000,00 . sedangkan 

ketika menggunakan Pasal 17 UU PPh laba bersih yang didapatkan sebesar Rp 

171.203.750,00 .  jumlah itu lah yang digunakan untuk menentukan mana yang 

lebih efektif digunakan untuk menunjang pendapatan usaha. Apabila CV. 347 

menggunakan Peraturan Pemerintah Tahun 2018, tarif pajak yang dikenakan 

sebesar 0,5% ,besaran hasil pajak yang dibayarkan adalah sama dengan cara 

perhitungan peraturan pemerintah No 46 tahun 2013 , tarif  x penghasilan usaha 

selama satu tahun, 0,5% x  Rp 165.000.000,00 hasil dari perhitungan tersebut 

sebesar Rp 9.500.000,00 . beban pajak yang ditanggung oleh pengusaha usaha 

kecil menjadi jauh lebih kecil, sehingga pelaku usaha memiliki kemampuan 

ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi, 

pemilik usaha semakin berperan dalam menggerakan roda ekonomi untuk 

memperkuat perekonomian formal dan memperluas kesempatan untuk 

memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Dan memberikan waktu bagi 

pemilik usaha untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melakukan 

kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan Undang – undang Pajak 
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Penghasilan. Sedangkan untuk Pasal 17 UU PPh , pajak penghasilan yang 

dibayarkan sebesar Rp 15.296.250,00 . untuk pendapatan bersih setelah pajak 

sebesar Rp 171.203.250,00. Untuk usaha kecil seperti CV. 347 sebaiknya 

menggunakan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, dikarenakan beban pajak 

yang ditanggung sangat rendah dan dapat memaksimalkan manajemen keuangan 

usaha menjadi lebih matang dan siap dalam menjalankan usaha dan mematuhi 

kewajiban perpajakan nya.  

Untuk menghitung pajak badan yang memiliki omset dibawah Rp 4,8M 

terutama usaha yang baru, sebaiknya menggunakan PP 23 Tahun 2018 karena 

dengan menggunakan PP 23 Tahun 2018 badan usaha tersebut tidak wajib 

melakukan pembukuan, dan tarif yang dikenakan sebesar 0,5% dari pendapatan. 

Tabel 4.6 

Analisi Hasil Perhitungan Pajak Terutang 

 (Sumber ; Data diolah) 

Dilihat dari tabel tersebut untuk melakukan perhitungan pajak sebaiknya 

menggunakan PP 23 Tahun 2018 dikarenakan dapat menghemat biaya selama 

kurang lebih 4 tahun sebesar Rp 5.836.250,00 , penghematan biaya tersebut dapat 

digunakan sebagai penambahan modal bagi pemilik usaha.  

Pajak Terutang Tarif Hasil Perhitungan 

PP 23 Tahun 2018 0,5% Rp 177.040.000,00 

Psl 17 12,5% Rp 171.203.750,00 


