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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Balakang 

 Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan penerimaan yang sangat 

penting. Sebagian besar APBN tahun 2018 yaitu sebesar 85,4% bersumber dari 

perpajakan (www.kemenkeu.go.id). Perpajakan mencakup semua elemen 

masyarakat di Indonesia. Hampir sebagian besar dikenakan pajak, baik dari 

penghasilannya terhadap pekerjaan maupun aktifitas jual beli dalam kegiatan 

perkonomian. Maka tidak heran bila penerimaan dari sektor perpajakan sangat 

penting bagi negara kita. Selain itu juga pemerintahan presiden Jokowi 

mengutamakan sektor pembangunan yaitu sebesar 410,7 triliyun untuk 

membiayai infrastruktur di Indonesia (www.kemenkeu.go.id). Untuk 

mewujudkan hal tersebut maka akan dibutuhkan biaya yang sangat banyak. 

Penerimaan dari sektor perpajakan sangat diharapkan untuk mewujudkan 

pembangunan di Indonesia yang lebih baik agar mendukung sektor 

perekonomian Indonesia (www.kemenkeu.go.id). 

 Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan kebijakan - kebijkan perpajakan 

Indonesia. Kebijakan perpajakan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi saat 

ini di Indonesia dan dimasa yang mendatang. Banyak terjadi perubahan peraturan 

undang-undang perpajakan di Indonesia guna meningkatkan penerimaan negara 
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maupun daerah dari sektor perpajakan. Terutama sistem perpajakan yang 

diterapkan di Indonesia adalah sistem perpajakan self assesment system, setiap 

wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 

2016). Maka wajib pajak akan bertanggung jawab atas apa yang dilaporkannya di 

laporan SPT. Sehingga peraturan tersebut di update dan berlaku untuk jangka 

waktu yang telah ditetapkan berdasarkan hasil keputusan. Tentu peraturan baru 

yang ditetapkan pemerintah akan sangat berdampak pada wajib pajak. Wajib 

pajak juga sebaiknya sadar terhadap perubahan-perubahan peraturan perpajakan 

Indonesia. Peraturan perpajakan yang baru akan sangat berpengaruh terhadap tax 

planning wajib pajak. 

Kesadaran perpajakan di Indonesia masih cukup kurang karena jika 

dilihat dari penerimaan Tax Amnesty maka masih belum mencapai target 

pemerintah (www.kompas.com). Maka untuk menumbuhkan kesadaran wajib 

pajak dan peran sertanya membayar pajak terutama dari UMKM (Usaha Mikro 

Kecil Menengah) maka pemerintah membuat peraturan baru (www.pajak.go.id). 

Pada tax amnesty tahun lalu UMKM juga ikut bagian dengan tebusan mencapai 

Rp 7.730.000.000.000 (www.liputan6.com). Maka tidak heran juga pemerintah 

memberikan perhatian khusus untuk UMKM agar usaha UMKM berkembang 

jauh lebih pesat. Peraturan baru yang saat ini muncul adalah PP 23 tahun 2018 

sebagai pengganti PP 46 tahun 2013. Peraturan yang merubah tarif pajak 

terhadap omset dibawah 4.800.000.000 yang sebelumnya 1% kini menjadi 0.5%. 



3 
 

Hal ini dilakukan pemerintah agar UMKM memberi kontribusi bagi negara serta 

mendorong masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Bagi wajib pajak yang 

penghasilan brutonya dibawah 4.800.000.000 baik berupa orang pribadi ataupun 

badan berhak memilih untuk menggunakan tarif PP pasal 23 ataupun tetap 

menggunakan tarif pasal 17 UU PPh. Dengan perubahan tarif dan peraturan yang 

baru maka perencanaan perpajakan oleh wajib pajak akan berubah juga. Tax 

Planning membutuhkan perencanaan yang matang tanpa melanggar peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Tax Planning dilakukan agar wajib pajak 

membayar pajak tidak lebih besar ataupun lebih kecil dari ketentuan yang 

berlaku. 

Sebagai contoh Bpk Toni (nama disamarkan) sebagai wajib pajak orang 

pribadi yang memiliki usaha Penjualan Barang Elektronik sejak Januari 2017. 

Dan omset pada tahun 2017 dikenakan tarif PP 46 dengan tarif 1% dari 

penghasilan brutonya. Namun peraturan baru yang muncul pada tahun 2018 ini 

tepatnya pada 1 Juli 2018 yaitu PP 23 tahun 2018 akan mengganti tarif pajak 

menjadi 0,5%, namun batasan-batasan waktu terkait jangka waktu perencanaan 

estimasi pajak yang baik khususnya terkait perencanaan estimasi omset agar 

tidak merugikan bagi wajib pajak. Estimasi omset ini sangat penting dalam 

menentukan keputusan yang tepat bagi wajib pajak untuk tetap memilih 

menggunakan tarif berdasarkan PP 23 tahun 2018 atau berdasarkan PPh pasal 17 

baik itu bagi badan dan juga orang pribadi. Dalam kasus ini maka akan dibahas 
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tentang perencanaan perpajakan 2018 yang dapat dilakukan oleh Bapak Toni 

sebagai wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan bruto kurang dari 4,8 

milyar rupiah. Bapak Toni memiliki kebebasan untuk memilih tarif PP 23/2018 

atau berdasarkan UU PPh pasal 17. Oleh karena itu dalam 7 tahun kedepan 

Bapak Toni perlu memperkirakan penghasilannya supaya pada akhirnya bisa 

dibandingkan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas laporan 

Tugas Akhir dengan judul “Pelaksanaan Perubahan PP 46 Tahun 2013 Menjadi 

PP 23 Tahun 2018 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi”. 

 

1.2 Perumusan masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pelaporan pajak Bapak Toni periode 2013-2018? 

2. Bagaimana perubahan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 terhadap pelaporan 

pajak Bapak Toni? 

3. Bagaimana perkiraan omset dan PPh terutang Bapak Toni selama periode 

2018-2024? 

4. Bagaimana perbandingan pajak terutang berdasarkan PP 23/2018 dengan PPh 

pasal 17 selama periode 2018-2024? 

5. Bagaimana sebaiknya keputusan yang dipilih Bapak Toni atas pilihan 

opsional peraturan tersebut? 
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1.3 Tujuan  

1. Untuk mengetahui kewajiban perpajakan Bpk Toni sebelum adanya PP 23 

tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui perubahan PP 46/2013 dengan PP 23/2018 terhadap 

pelaporan pajak Bapak Toni. 

3. Untuk mengetahui kapan saat yang tepat untuk menggunakan PP 23 atau PPh 

pasal 17. 

4. Untuk mengetahui perbandingan pajak terutang dari PP 23/2018 dan UU PPh 

pasal 17. 

5. Untuk mengetahui apa saja yang harus disiapkan dan dilakukan Bapak Toni 

setelah memilih dasar pengenaan pajaknya. 

 

1.4 Manfaat 

Penulis berharap semoga penulisan Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak diantaranya yaitu: 

1. Bagi penulis 

Bermanfaat untuk semakin terampil dalam ilmu dan praktek perpajakan yang 

telah didapatkan selama kuliah dan praktek kerja lapangan. 
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2. Bagi pembaca 

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan terhadap peraturan dan 

perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan yang ada. 

3. Bagi wajib pajak 

Bermanfaat untuk menambah informasi dalam mengaplikasikan Tax Planning 

mengenai peraturan terbaru PP 23 untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

1.5 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap 

pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Tugas Akhir ini. 

Penelitian akan dibagi 5 bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan 

manfaat penulisan serta sistematika penulisan laporan tugas akhir ini. 

Bab II Landasan Teori 

Berisi tentang beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian dan pembahasan 

laporan tugas akhir. Berdasarkan teori tersebut maka akan menjadi pedoman 

dalam pembahasan masalah yang akan dijabarkan. 
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Bab III Gambaran Umum dan Metode Penelitian 

Berisi tentang sejarah dan gambaran umum usaha toko elektronik Bapak Toni. 

Dan metode penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini. 

Bab IV Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah. 

Bab V Penutup 

Berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan masalah dan juga saran 

terhadap hasil pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


