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1. BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pajak adalah kontribusi yang wajib diberikan rakyat kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi maupun badan dan dapat dipaksakan menurut 

Undang-Undang, yang akan digunakan untuk membiayai keperluan negara 

dalam memenuhi kemakmuran rakyat, namun tidak terdapat imbalan atau 

kontraprestasi yang secara langsung diberikan oleh pemerintah (Mardiasmo, 

2016). Pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, menurut lembaga 

pemungutnya pajak dapat dikelompokkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak 

Daerah. Pajak Pusat yaitu jenis pajak yang dikelola atau dipungut langsung 

oleh Pemerintah Pusat dalam rangka memenuhi kebutuhan negara yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud 

dengan Pajak Daerah yaitu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah dan akan digunakan untuk membiayai segala keperluan 

yang berkaitan dengan rumah tangga daerah. Pajak daerah dapat dibedakan 

kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh pajak 

daerah diantaranya pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, dan lain-lain. 

Sedangkan contoh dari pajak pusat adalah Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, dan lain-lain (Mardiasmo, 2016). Sementara itu Pajak 

Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang 

diterima oleh Wajib Pajak, baik perseorangan, perusahaan maupun badan 
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usaha lain. Pajak merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara 

Indonesia. Semua jenis pajak memiliki peran tersendiri dalam memberikan 

sumbangan terhadap pendapatan negara, termasuk juga Pajak Penghasilan 

(PPh) yang dapat dilihat dalam data di bawah ini :  

 

Gambar 1.1 Penerimaan Perpajakan Tahun 2017 

 

Sumber : APBN 2017 

 

 Berdasarkan data diatas, jika dipresentasekan Pajak Penghasilan (PPh) 

memiliki jumlah 53%, PPN sebesar 33%, PBB sebesar 1%, Cukai sebesar 

10%, Bea Masuk sebesar 2% dan pajak lainnya 1%. Maka Pajak Penghasilan 

memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak dalam APBN 

2017. Pajak penghasilan sendiri terbagi dalam beberapa jenis pasal 

diantaranya adalah PPh Pasal 21/26 dikenakan atas orang pribadi subjek 



3 

 

pajak dalam negeri maupun luar negeri, PPh Pasal 22 dikenakan atas impor 

dan ekspor, PPh Pasal 23 selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 , PPh Pasal 

25 dikenakan atas angsuran bulanan wajib pajak, PPh Pasal 4 Ayat 2 (PPh 

yang bersifat final). PPh yang bersifat final juga dikenakan pada beberapa 

macam penghasilan yaitu PPh atas bunga, sewa, imbalan jasa konsultan dan 

jasa konstruksi yang diatur peraturan pemerintah, PPh atas bunga deposito, 

PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan, PPh atas penghasilan dari usaha 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran  bruto 

tertentu, dan lain-lain.  

 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang 

diterima Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Tarif PPh yang 

dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu sebelumnya diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebesar 1% dari Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) yaitu omzet atau peredaran bruto usaha tidak melebihi Rp 

4.800.000.000 dalam satu tahun pajak, serta bersifat wajib kecuali bagi Wajib 

Pajak yang dikecualikan, Namun pada 1 Juli 2018 ditetapkan bahwa 

peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 yang menjadi tarif 0,5% atas omset serta bersifat opsional. Dalam hal 

ini yang dimaksud dengan opsional yaitu Wajib Pajak diberikan kesempatan 

atau bebas untuk memilih apakah akan menggunakan peraturan tersebut atau 

tidak. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga memiliki jangka 
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waktu tertentu dalam pengenaannya. Jangka waktu pengenaan PPh Final 

0,5% ini terhitung sejak tahun pajak berlakunya Peraturan Pemerintah  

Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak yang telah mendaftar sebelum 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.  Dengan adanya 

perubahan peraturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, para wajib pajak dapat 

memilih pedoman penghitungan pajak yang akan digunakan, apakah akan 

lebih menguntungkan apabila menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau jika 

menggunakan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. Jika lebih menguntungkan menggunakan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 dengan adanya jangka waktu tertentu dalam 

penggunaan tarif PPh Final 0,5% akan mengakibatkan perubahan 

penghitungan pajak pada saat berakhirnya tahun pajak penggunaannya, maka 

tahun pajak berikutnya akan dikenakan PPh berdasarkan tarif Pasal 17. 

 Wajib pajak yang akan menjadi subjek untuk pelaporan penulis adalah 

wajib pajak badan yang merupakan klien dari IPM Consultant, untuk 

selanjutnya klien tersebut akan disebut CV. WOY. CV. WOY ini merupakan 

wajib pajak badan yang sebelumnya dikenakan PPh Final berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% dan sekarang 

dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%. Atas 

dasar temuan data inilah penulis akan membahas perhitungan pajak yang 
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lebih menguntungkan atas CV. WOY setelah berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

 Kinerja keuangan suatu perusahaan mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola keuangan dan menentukan tingkat keberhasilan 

sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Bagian 

internal perusahaan biasanya menggunakan kinerja keuangan untuk 

memprediksi kapasitas produksi perusahaan untuk tahun berikutnya. 

Sedangkan bagi pihak eksternal, kinerja keuangan berfungsi sebagai salah 

satu dasar penilaian untuk melakukan hubungan kerjasama atau investasi. 

Dengan demikian penghitungan kinerja keuangan merupakan kegiatan yang 

sangat penting untuk dilakukan perusahaan setiap tahun. 

 Kinerja keuangan antara lain dapat dihitung berdasarkan Net Profit 

Margin (NPM), rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan bersih yang dilakukan. Laba 

Setelah Pajak digunakan sebagai dasar penghitungan NPM, sehingga kinerja 

keuangan perusahaan juga ditentukan dari jumlah beban pajak yang 

ditanggung. Apabila beban pajak yang terutang tinggi maka laba akan 

semakin rendah. Sebaliknya apabila beban pajak terutang lebih kecil maka 

laba akan semakin besar. Apabila laba semakin besar maka angka NPM juga 

semakin besar dan kinerja keuangan perusahaan akan dinilai semakin baik. 

Oleh karena itu penulis juga akan melakukan pembahasan mengenai kinerja 

keuangan CV WOY yang berkaitan dengan opsi untuk bisa memilih antara 

tarif pajak sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif PPh pasal 17. 
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Penghitungan kinerja keuangan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

bagi CV WOY sehingga pada tahun selanjutnya CV WOY dapat 

merencanakan strategi untuk memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan 

biaya untuk mencapai keuntungan yang optimal. 

 Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan pembahsan 

dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “Pelaksanaan 

Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 pada Wajib 

Pajak Badan”.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Bagaimana pelaporan pajak CV. WOY saat berlaku Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013? 

2. Bagaimana perhitungan kinerja keuangan CV. WOY berdasarkan laba 

setelah pajak?   

3. Bagaimana perbandingan perhitungan pajak CV. WOY berdasarkan 

peramalan laba dan peredaran bruto antara Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2018 dengan PPh tarif Pasal 17? 

 

1.3. Tujuan Penulisan 

Dalam penelitian ini tujuan penulisan yang akan dicapai oleh penulis yaitu: 

1. Mengetahui pelaporan pajak CV. WOY saat berlaku Peraturan Pemerintah 

Nomor 46 Tahun 2013.  



7 

 

2. Mengetahui perhitungan kinerja keuangan CV. WOY berdasarkan laba 

setelah pajak. 

3. Mengetahui perbandingan perhitungan pajak CV. WOY berdasarkan 

peramalan laba dan peredaran bruto antara Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2018 dengan PPh tarif Pasal 17. 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Penulis berharap laporan tugas akhir ini akan bermanfaat bagi banyak pihak, 

diantaranya yaitu: 

1. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman 

penulis serta melatih penulis agar dapat mengaplikasikan ilmu yang 

didapatkan selama kuliah serta saat menjalankan Praktik Kerja Lapangan 

khususnya dalam bidang perpajakan. 

2. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 

serta dapat menjadi referensi apabila menghadapi kasus sejenis.  

3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam 

melakukan penghitungan pajak yang lebih menguntungkan antara 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan PPh berdasarkan tarif 

Pasal 17. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematikan penulisan dalam Laporan PKL ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai pembahasan yang lebih jelas dalam 

penelitian ini. Laporan PKL dibagi ke dalam lima bab yaitu : 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam menyusun Laporan 

PKL. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini penulis mengkaji beberapa teori yang berhubungan dengan 

tema penelitian, sehingga teori-teori tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

pembahasan masalah yang akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. 

BAB III: GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

 Penulis dalam bab ini akan menguraikan mengenai sejarah tempat 

pelaksanaan kegiatan PKL serta gambaran umum IPM Consultant dan 

metode penelitian yang dipakai. 

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi tentang analisis mengenai hasil penelitian dan pembahasan 

masalah. 

BAB V: PENUTUP 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. 

 


