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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018 diketahui 

bahwa terjadi peningkatan jumlah kewajiban jangkan panjang luar negeri dari Rp 

668.171.498.239.202 pada tahun 2017 menjadi Rp 714.360.167.566.575 pada 

tahun 2018. Meningkatnya beban pemerintah Indonesia akibat hutang luar negeri 

tersebut membuat pemerintah harus lebih keras mencari cara untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan hutang luar negeri ini secara mandiri, sehingga 

dapat membiayai pengeluaran pemerintah atau pembangunan negara tanpa harus 

menggunakan hutang luar negeri. Selain dari sumber daya alam Indonesia, sektor 

pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial. Berdasarkan sturktur 

APBN negara Indonesia, sektor pajaklah yang memberikan kontribusi terbesar 

untuk penerimaan negara.  

Pajak sebagai iuran masyarakat pada negara (yang sifatnya dapat 

dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali 

yang dapat ditunjukan secara langsung dan yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas- tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan (Ratnawati, Juli dan Retno Indah Hernawati, 

2015). Oleh karena itu peran masyarakat juga sangat dibutuhkan, karena pada 

dasarnya pembangunan negara dilakukan oleh rakyat bersama-sama pemerintah. 

Salah satu sektor pajak yang dapat digali kontribusinya adalah pajak penghasilan. 

Pengertian pajak penghasilan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 36 Tahun 

2008 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Potensi peningkatan penerimaan pajak dari pajak penghasilan didukung 

dengan kemajuan perekonomian Indonesia yang dapat dilihat dari banyaknya 

wajib pajak perorangan atau badan yang menggerakan usaha sendiri untuk 
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berkompetisi di dunia usaha,  khususnya dalam sektor usaha-usaha kecil dan 

menengah atau UMKM. Menurut UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM, 

penentuan UMKM didasarkan dari jumlah penjualan atau peredaran bruto dan 

kekayaan bersih yang diperoleh atau dimiliki perseorangan atau badan usaha. Data 

yang dihimpun dari kementrian koperasi dan UMKM  pada tahun 2017 jumlah 

UMKM diperkirakan sampai lebih 59.000.000 unit (Amalia, 2017). Dengan 

adanya pemikiran tersebut maka pemerintah membuat peraturan dan kebijakan 

untuk menunjang keberlangsungan UMKM demi mendorong kontribusi 

penerimaan negara dari sektor UMKM agar lebih maksimal dalam menggali 

potensi penerimaan pajak. 

Agar dapat menggali potensi pajak khususnya pada pelaku UMKM, 

Direktorat Jendral Pajak menerbitkan ketentuan Peraturan Pemerintah no 46 tahun 

2013 yang kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Pemerintah no 23 

tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peradaran bruto tertentu. PP 46/2013 

dan PP 23/2018 tersebut berisikan insentif perpajakan berupa kemudahan dan 

kesederhanaan penghitungan pajak bagi perseorangan atau badan usaha tidak 

termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) dengan peredaran bruto tertentu yaitu tidak 

melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak  (Chandra Budi, 2013). Pajak 

Penghasilan yang diatur oleh PP no 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 

termasuk dalam PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final. Pengenaan PPh yang bersifat 

final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran 

bruto setiap bulan maka kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap 

selesai dan final. Setoran bulanan yang dimaksud bukan PPh Pasal 25, jika 

penghasilan semata mata dikenai PPh final maka tidak wajib melaksanakan PPh 

Pasal 25 (www.pajak.go.id). Dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan 

bagi UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya diharapkan akan 

menimbulkan kemauan sukarela untuk memenuhi kewajibannya dengan benar. 

Tuan X merupakan seorang pengusaha UMKM yang memiliki kesadaran 

untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan 

http://www.pajak.go.id/
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membayar pajak dari penghasilannya setiap bulan. Tuan X terdaftar sebagai klien 

dari kantor konsultan Pajak JM.Haryanto sejak januari 2018. Tuan X merupakan 

pemilik usaha toko karangan bunga dikota Semarang. Dalam satu tahun Tuan X 

mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp. 2.079.415.000. Dengan begitu 

penghasilan bruto Tuan X tidak melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 dalam satu 

tahun pajak sehingga dikenai tarif PPh final. Sistem pemungutan pajak yang 

berlaku untuk pajak penghasilan yaitu self assesment system yaitu wajib pajak 

diwajibkan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya 

secara mandiri. Namun karena kurangnya pengetahuan Tuan X tentang kewajiban 

pajak penghasilan final membuat dia menyerahkan urusan perpajakannya kepada 

Kantor konsultan Pajak JM Haryanto. Walaupun demikian bukan berarti menutup 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Tuan 

X selama tahun 2018. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis akan mengangkat tema 

dalam laporan tugas akhir dengan judul “PELAKSANAAN KEWAJIBAN 

PAJAK PENGHASILAN FINAL UMKM ORANG PRIBADI  (STUDI 

KASUS TUAN X TAHUN 2018)“. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memaparkan suatu 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Final 

yang dilakukan oleh Tuan X selama periode 2018? 

2. Apakah terjadi kesalahan dalam Penghitungan dan Penyetoran Pajak 

Penghasilan Final Tuan X selama periode 2018? 

3. Bagaimana cara mengatasi kesalahan penghitungan dan penyetoran 

Pajak Penghasilan Final Tuan X selama periode 2018? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan penghitungan dan penyetoran PPh Final Tuan X 

selama periode 2018. 

2. Untuk mengetahui kesalahan yang terjadi pada penghitungan dan 

penyetoran yang diterapkan Tuan X periode 2018. 

3. Untuk mengetahui cara mengatasi kesalahan penghitungan dan 

penyetoran PPh Final yang dilakukan Tuan X periode 2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis : 

Penelitian ini digunakan penulis untuk menambah ilmu dan 

keterampilan dalam menulis, serta memperdalam  pengetahuan penulis 

dalam perpajakan khususnya tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. 

2. Bagi Wajib Pajak / Tuan X: 

 Penelitian ini dapat dijadikan acuan atau bahan pertimbangan 

untuk Bapak Budi atau semua wajib pajak  yang memiliki usaha dengan 

peredaran bruto tertentu dengan menggunakan fasilitas yang sudah 

disediakan pemerintah dalam menentukan perpajakan untuk usahanya 

yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013  

dengan baik dan benar. 

3. Bagi Kantor Konsultan Pajak  JM.Haryanto: 

 Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi didalam 

menjalankan pekerjaan perpajakannya selain itu dapat dijadikan  sumber 

referensi  dalam memberikan penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah 

No.46 yang baik dan benar. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 

mengenai struktur pembahasan dari setiap bab, sehingga dapat mempermudah 

mengetahui isi dari setiap bab secara terstruktur. Sistematika penulisan akan 

diuraikan didalam lima bab sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Di bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah dari 

masalah yang akan dibahas, tujuan penulis melakukan penelitian, maanfaat 

dari penelitian dan sistematika penulisan dalam tugas akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Di bab ini berisikan teori – teori yang berhubungan dengan topik 

pembahasan dengan menggunakan referensi dari para ahli untuk dijadikan 

pedoman serta panduan dalam menyusun tugas akhir. 

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODI PENELITIAN 

Di bab ini memuat tentang gambaran umum mengenai Kantor 

Konsultan Pajak JM Haryanto dimana penulis melakukan penelitian 

dengan menjalani Praktek Kerja Lapangan . Didalam bab ini juga memuat 

metode penelitian yang digunakan penulis. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Di bab ini memberikan gambaran tentang bapak putra seorang 

wajib pajak orang  pribadi serta menjelaskan pembahasan yang berkaitan 

dengan masalah yang disajikan dalam penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Di bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

penelitian ini. 


