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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sebagai Negara berkembang, Indonesia melakukan pembangunan di segala 

bidang. Negara tentunya memerlukan sumber dana besar untuk membantu 

pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat, adapun sumber dana tersebut 

dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, sumber dana yang berasal dari dalam 

negeri, misalnya pajak dan penerimaan lainnya. Sedangkan untuk sumber dana 

yang berasal dari luar negeri, antara lain penanaman modal asing, pinjaman dari 

Luar Negeri, dan lain-lain. Tujuan dari adanya pembangunan tersebut dilakukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat. 

Sumber utama penerimaan Negara saat ini berasal dari sektor pajak yaitu lebih dari 

70% penerimaan negara bersumber dari pajak. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat 

turut berkontribusi terhadap pembangunan negara melalui pembayaran pajak  

(https:ekonomi.kompas.com). Salah satu golongan masyarakat yang turut 

menyumbang penerimaan pajak berasal dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM). Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan menggerakkan 

perekonomian, saat ini masyarakat mencoba untuk memulai mendirikan usaha 

berskala kecil atau UMKM baik secara perorangan maupun dengan membentuk 

badan usaha. Perkembangan UMKM tersebut diharapkan turut memberikan 

dampak positif bagi penerimaan pajak karena pemerintah terus berupaya untuk 

meningkatkan kesadaran pajak para pelaku UMKM.  

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam 

perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia pun memandang 
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penting keberadaan para pelaku UMKM, karena kontribusi UMKM terhadap 

produk domestic bruto memang mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. 

Hal itu dikarenakan kementrian koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 

memberikan peluang untuk pebisnis kecil berkembang. Kementrian telah mencatat 

bahwa kontribusi sektor UMKM meningkat mulai dari 57,84 persen menjadi 60,34 

persen, selain itu sektor UMKM juga mampu meningkatkan produktifitas tenaga 

kerja dalam negeri, dimana tenaga kerja UMKM tumbuh dari 96,99 persen menjadi 

97,22 persen dalam 5 Tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011-2015 

(https://m.cnnindonesia.com). Oleh karena itu sudah selayaknya UMKM 

berpartisipasi dalam menambah penerimaan Negara diantaranya melalui 

pembayaran pajak penghasilan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang 

Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas 

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto tertentu maka dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 dijelaskan tentang 

pemberlakuan aturan baru pengenaan pajak penghasilan (PPh) untuk usaha kecil 

menengah (UKM) dimana pelaku UKM (Tidak termasuk BUT dan Penghasilan dari 

Usaha pekerjaan bebas) yang omzetnya hingga Rp 4,8 miliar wajib membayar pajak 

sebesar 1%  dari omzet per tahun, sementara omzet diatas Rp 4,8 miliar akan 

berlaku PPH pasal 25. 

Tuan X merupakan salah satu klien dari KKP Ferry Habibbe sejak Tahun 

2014.Tuan X memiliki usaha di bidang grosir onderdil motor.Omzet dari usaha 

Tuan X setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 omset Tuan X 

sebesar Rp 3.698.940.000, pada tahun 2016 Rp 4.387.197.000, dan pada tahun 2017 

hampir mendekati 4,8 miliar, yaitu Rp 4.764.902.300, dan dihitung sesuai 

presentase kenaikan dari tahun sebelumnya, diperkirakan omset tahun 2018 sebesar 

Rp 5.384.339.600. Maka, Tuan X akan mempertimbangkan kegiatan usahanya 

tersebut berubah menjadi badan hukum dalam bentuk PT. Dalam kewajiban 

perpajakannya Tuan X mengharapkan keuntungan yang besar dan memperkecil 

pajak yang dibayar tetapi dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang 

berlaku, sehingga Tuan X ingin membandingkan bagaimana perlakuan perpajakan 
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apabila Tuan X menghitung pajak menggunakan NPWP pribadi dengan perlakuan 

perpajakan apabila Tuan X menghitung pajak menggunakan NPWP PT dan mana 

yang lebih menguntungkan dari antara keduannya apakah tetap orang pribadi atau 

NPWP badan dengan omset lebih dari 4,8 Miliar per tahun.. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

tema laporan ini dengan judul, dengan mengambil judul  “PERLAKUAN PPH 

PASAL 25 WAJIB PAJAK BEROMZET 4,8 MILIYAR STUDI KASUS 

USAHA TOKO TUAN X” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini, 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kewajiban pajak terhadap usaha Tuan X sebelum omsetnya 

diatas 4,8 milyar? 

2. Bagaimana perbandingan perhitungan PPh 25 wajib pajak orang pribadi 

maupun  wajib pajak badan terhadap usaha Toko Tuan X ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui kewajiban pajak terhadap usaha Tuan X sebelum 

omsetnya diatas 4,8 milyar. 

2. Untuk menjelaskan perbandingan perhitungan PPh 25 orang pribadi maupun 

badanterhadap usaha Toko Tuan X. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan dengan tujuan peneliti yang telah diuraikan diatas, peneliti 

ini diharapkan bermanfaat : 
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1. Bagi penulis 

 Penelitian ini digunakan untuk menambah ilmu, keterampilan, dan 

memperluas pengetahuan penulis dalm hal perpajakan 

2. Bagi Pembaca 

 Penelitan ini dapat bermanfaat bagi pembaca,  untuk menambah 

pengetahuan mengenai cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 

sesuai dengan peraturan yang benar. 

3. Bagi Usaha Tuan X 

 Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan perhitungan 

pajak yang dikenakan bagi Tuan X yang memiliki omzet diatas 4,8 miliar 

terkait dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107PMK.011/2013 

tentang tata cara Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak 

yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

 

1.5 .Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

pembahasn hasil penelitian yang dilakukan penulis. Maka penulis sistematika 

penulisan sebagai berikut  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, 

dan    manfaat serta sistematika penulisan.: 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang refrensi atau teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian , dan digunakan penulis sebagai dasar atau pedoman 

dalam menyusun Tugas Akhir. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai Kantor Konsultan              

Pajak Ferry Habibbe dimana penulis melakukan penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan penulis. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan gambaran umum Tuan X serta menjelaskan 

mengenai analisis yang dilakukan penulis. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


