
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah salah satu kegiatan

ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain berperan

dalam pertumbuhan ekonomi, UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM pada tahun 2015 mencapai 96,71 persen

(www.depkop.go.id) . Dengan banyaknya UMKM di Indonesia menjadi suatu bentuk

ketangguhan bagi negeri ini dalam bertahan dari beberapa gelombang krisis yang

akan terjadi.

Pada dasarnya UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran

cukup besar dalam perekonomian nasional dari berbagai jenis UMKM meliputi dari

bidang ekstraktif, agraris, industri/manufaktur, perdagangan/retail dan jasa.

Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2015, UMKM menyumbang

terhadap PDB hingga 61,41 persen (www.depkop.go.id). Namun jika dibandingkan

dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, UMKM merupakan

penyumbang pajak terkecil bagi Negara yaitu 44 persen pada tahun 2018 sedangkan

pada Tahun 2017 hanya 16 persen (www.kemenkeu.go.id).



Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan dan

meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima

atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan yang

bulan Juli 2018 ini baru saja disahkan oleh pemerintah bersifat final dan memiliki

tarif lebih rendah dari peraturan sebelumnya sebesar 1% menjadi 0.5% dari

peredaran bruto/omzet.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, Peraturan tersebut

memiliki tarif lebih rendah dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, akan

tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini wajib pajak tidak bisa

menggunakan tarif tersebut secara terus menerus melainkan terdapat batasan waktu

yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) tahun bagi wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun

bagi wajib pajak badan selain berbentuk Perseroan Terbatas, 3 (tiga) tahun bagi

wajib pajak yang berbentuk Perseroan Terbatas dan setelah batas waktu berakhir,

wajib pajak akan menggunakan tarif normal yang diatur oleh pasal 17 UU nomor 36

atau UMKM bisa langsung menggunakan tarif pajak berdasarkan PPh pasal 17,

tanpa menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti perbandingan

realisasi penghitungan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan

PPh pasal 17 bagi UMKM sehingga penulis menetapkan tugas akhir yang berjudul



“Perbandingan Realisasi Penghitungan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 17 Pada Usaha Mikro Kecil Menengah”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pajak yang terhutang dalam penggunaan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018 akan sama dengan penggunaan PPh Pasal 17?

2. Bagaimana strategi UMKM dalam menyikapi Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan laporan ini dan berkaitan dengan permasalahan yang ada

maka laporan ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pajak terutang UMKM berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan PPh Pasal 17.

2. Untuk mengetahui lebih menguntungkan menggunakan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atau PPh Pasal 17.



1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat,

diantaranya :

1. Bagi pemerintahan, diharapkan dapat menjadi masukan yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk selanjutnya.

2. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat menambah edukasi wajib

pajak mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

3. Menambah wawasan dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi

mahasiswa perpajakan.

1.5 Sistematika penulisan

Dalam laporan penelitian ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab saling

berkaitan. Oleh karena itu laporan penelitian tugas akhir ini disusun sebagai

berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai alasan pemilihan

judul, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.



BAB 2 : LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis akan menguraikan Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2018.

BAB 3 : GAMBARAN UMUM DAN METODELOGI PENULISAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum KKP

Adiyanto Consultan dan metode yang digunakan penulis untuk

menyusun tugas akhir

BAB 4 : PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai landasan teori

dengan hasil penelitian yang telah didapat.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan strategi yang dapat diterapkan

dalam kasus perpajakan.


