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21. BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Salah satu sumber pendapatan negara berasal dari bidang 

 perpajakan. Negara melakukan pemungutan pajak kepada rakyatnya yang 

 akan digunakan untuk membangun fasilitas dan memenuhi kebutuhan 

 masyarakat. Walaupun masyarakat dalam hal ini tidak dapat merasakan 

 secara langsung fasilitas yang diterima atas pajak yang telah dibayar. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan 

 Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak merupakan 

 kontribusi yang diberikan oleh rakyat baik orang pribadi maupun badan 

 secara wajib kepada negara, yang dapat dipaksakan menurut Undang-

 Undang yang berlaku serta akan digunakan bagi keperluan masyarakat 

 umum tanpa disertai kontraprestasi atau balas jasa langsung dari negara 

 kepada rakyat selaku Wajib Pajak (Direktorat Jendral Pajak dan 

Kementerian Keuangan, 2013). 

  Salah satu jenis pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Pajak 

 Penghasilan (PPh). Sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri terdiri 

 dari beberapa jenis pajak, salah satunya yaitu PPh Pasal 4 Ayat (2) atau 

dapat disebut juga dengan PPh Final dikarenakan penghasilan yang 

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) tidak dapat diperhitungkan 

kembali pada saat melaporkan SPT PPh Tahunan. Tarif PPh Final yang 

dikenakan disesuaikan dengan jenis penghasilan yang diterima Wajib 
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Pajak. Salah satu jenis PPh Final yaitu PPh Final yang dikenakan atas 

penghasilan bruto tertentu yang diterima oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan Wajib Pajak yaitu termasuk orang pribadi dan 

badan, namun terkecuali Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara itu yang 

dimaksud dengan peredaran bruto tertentu adalah penghasilan yang 

diterima Wajib Pajak dalam menjalankan kegiatan usahanya dan 

memperoleh peredaran bruto dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp 

4.800.000.000 (Gunarto, 2018). 

  PPh Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Final yang dikenakan atas 

 penghasilan yang diterima Wajib Pajak (orang pribadi maupun badan) dari 

 menjalankan usaha dengan jumlah penghasilan bruto kurang dari Rp 

 4.800.000.000 per tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2013. Namun pada tahun 2018 ini pemerintah telah mengeluarkan 

peraturan penggantinya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

yang berisi tentang peraturan terbaru mengenai PPh Final bagi Wajib 

Pajak UMKM baik orang pribadi maupun badan yang dengan bentuk 

koperasi, persekutuan komanditer, firma maupun perseroan terbatas, yang 

memperoleh penghasilan bruto atau omzet dalam satu tahun pajak tidak 

melebihi Rp 4.800.000.000. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 tersebut terdapat ketentuan pokok yang diubah yaitu tarif PPh Final 

yang dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak (orang 

pribadi dan badan) sejak saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 ini sampai dengan akhir tahun pajak 2018 
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diturunkan menjadi sebesar 0,5% berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak 

yaitu peredaran bruto atau omzet yang diterima Wajib Pajak setiap bulan. 

Sementara itu untuk penghasilan yang akan diterima Wajib Pajak mulai 

tahun pajak 2019 akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif 

pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terdiri dari tarif Pasal 17 

ayat (1) huruf a, tarif Pasal 17 ayat (2a) dan tarif Pasal 31E (Gunarto, 

2018). 

  Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut berlaku bagi 

 pengusaha yang memiliki kewajiban perpajakan dalam menghitung, 

 menyetor, memungut atau memotong dan melaporkan pajak atas 

 penghasilannya. Apabila Wajib Pajak terlambat dalam membayar dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya maka dapat mempengaruhi jumlah 

pajak yang harus dibayar. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak akan dikenakan 

sanksi administrasi baik berupa bunga maupun denda sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan perpajakan apabila melakukan 

keterlambatan dalam membayar maupun melaporkan pajak. Saat ini 

pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem untuk mempermudah 

dalam pembayaran pajak yaitu melalui aplikasi e-billing dengan membuat 

ID billing terlebih dahulu kemudian melakukan pembayaran ke bank 

persepsi yang disetujui oleh Kementerian Keuangan RI. PPh Final 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memiliki 

waktu jatuh tempo pembayaran yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya 

setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pelaporan pajaknya hanya 



4 

 

dilakukan sekali dalam satu tahun pajak menggunakan SPT Tahunan PPh. 

Hal ini dikarenakan pada saat membayar PPh Final terutang setiap bulan, 

Wajib Pajak sudah sekaligus dianggap melakukan pelaporan pajak. 

Apabila Wajib Pajak orang pribadi melakukan keterlambatan dalam 

melaporkan SPT Tahunan PPh maka akan dikenakan sanksi administrasi 

berupa denda sebesar Rp 100.000. Sedangkan bagi Wajib Pajak badan 

yang melakukan keterlambatan akan dikenakan denda sebesar Rp 

1.000.000 (Direktorat Jendral Pajak dan Kementerian Keuangan, 2012). 

   Dalam pembahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini penulis 

 mengambil contoh kasus yang dialami oleh PT ABC yang merupakan 

 klien dari IPM Consultant. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang jasa salon sejak tahun 2013. Penghasilan bruto yang 

diperoleh PT ABC setiap tahun selalu kurang dari Rp 4.800.000.000. Oleh 

karena itu atas penghasilan yang diterimanya tersebut, PT ABC dikenakan 

Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

46 Tahun 2013 dengan tarif sebesar 1% dari penghasilan bruto yang 

diterima setiap bulan. Namun pada tahun 2018 ini terjadi perubahan 

peraturan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang 

berdampak pada perubahan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Selain itu PT 

ABC juga mengalami kerugian pada tahun 2017 sebesar Rp 73.419.239. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada PT ABC tersebut, 

 maka  penulis akan melakukan pembahasan mengenai penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap penghasilan ketika 
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Wajib  Pajak  mengalami kerugian. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini 

disusun dengan judul “Perbandingan Estimasi Pajak Terutang Pada PT 

ABC Untuk  Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2018 Dengan PPh Pasal 17”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perhitungan pajak yang dilakukan PT.ABC selama tahun 

2017? 

2. Bagaimana perlakuan penghitungan pajak terhadap kerugian yang 

dialami PT ABC pada tahun 2017? 

3. Bagaimana perhitungan pajak yang dilakukan PT. ABC setelah 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? 

4. Manakah yang lebih menguntungkan antara Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 dengan PPh Pasal 17? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui perhitungan PPh Final PT. ABC dalam periode 

tahun 2017. 

2. Untuk mengetahui penerapan perlakuan yang berlaku dalam peraturan 

perpajakan terhadap kerugian yang dialami PT ABC pada tahun 2017. 

3. Untuk mengetahui perhitungan PPh Final pada PT ABC setelah 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
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4. Untuk mengatahui perbandingan yang lebih menguntungan dalam 

peraturan yang mengatur PPh Final yang terbaru dengan peraturan 

sebelumnya. 

 

1.4 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Laporan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis 

khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan dengan Pajak 

Penghasilan (PPh) Final seperti pada kasus yang dialami PT ABC 

yaitu terkait adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

2. Bagi Pembaca 

  Sebagai sarana informasi yang akurat bagi para pembaca 

sehubungan dengan penerapan perhitungan PPh Final berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.  

3. Bagi Perusahaan 

  Memberikan informasi bagi perusahaan mengenai penghitungan 

PPh Final yang baik dan benar serta sebagai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan yang mengutungkan pihak perusahaan terkait 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan ini digunakan untuk mempermudah dalam 

 memahami susunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Laporan ini 

 terbagi ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN 

 Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan, 

 perumusan maslah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan 

 sistematika penulisan. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi mengenai definisi atau pengertian 

yang  berhubungan dengan PPh Final sebagai pedoman 

dalam  pembahasan yang akan dibahas dalam bab 

berikutnya. 

 BAB III GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN 

 Bab ini membahas mengenai gambaran umum dan sejarah 

 Kantor Konsultan Pajak IPM Pho Seng Kha yang 

 merupakan tempat pelaksanaan PKL penulis. Selain itu 

 dalam  bab ini penulis juga membahas mengenai metode 

 penelitian yang digunakan dalam menyusun Laporan 

 Praktik Kerja Lapangan ini. 
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 BAB IV PEMBAHASAN 

 Pembahasan berisi tentang hasil atau jawaban pembahasan 

 dari penelitian permasalahan yang dilakukan penulis sesuai 

 dengan rumusan masalah. 

 BAB V  PENUTUP 

 Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 

 yang telah dilakukan penulis. 

  


