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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap Negara memiliki berbagai sumber pendapatan dan sumber dananya 

masing-masing yang bermanfaat untuk membantu pembangunan di segala 

bidang yang ada di Negara tersebut, salah satunya Indonesia. Penerimaan 

terbesar Negara berasal dari pajak sebagai sumber utama bagi penerimaan dan 

pembangunan negara. Berdasarkan data pada APBN pada tahun 2019, 

penerimaan Negara dari pajak mencapai 1.786,4 Triliun rupiah 

(www.kemenkeu.go.id). Pajak adalah iuran wajib oleh rakyat kepada Negara 

yang bersifat memaksa sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, untuk memenuhi keperluan Negara 

yang digunakan sebagai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, karena 

pajak memiliki peran yang sangat penting dimana merupakan sumber 

pembiayaan rumah tangga Negara yang paling besar dan pengeluaran-

pengeluaran Negara yang ada (Mardiasmo, 2016). Dalam sistem pemungutan 

pajak, Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak Self Assessment, 

sistem ini diberlakukan di Indonesia sejak reformasi perpajakan yang terjadi 

pada tahun 1983 dan berlaku hingga sekarang ini (Harahap, 2004). Sistem Self 

Assesment merupakan sistem pemungutan pajak yang pembebannya untuk 

menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang 

http://www.kemenkeu.go.id/
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bersangkutan. Dalam sistem ini pemerintah atau fiskus memberikan 

wewenang kepada wajib pajak langsung untuk memperhitungkan, 

membayarkan dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Peran 

pemerintah atau fiskus di dalam sistem ini hanya bertugas untuk mengawasi 

pelaksanaannya (Mardiasmo, 2016). Namun, dalam prakteknya masih banyak 

ditemukan kesalahan dalam administrasi perhitungan, pembayaran maupun 

pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Maka dari itu, untuk 

mengatasi kesalahan dalam administrasi perhitungan, pembayaran dan 

pelaporan pajak wajib pajak harus melakukan pemindahbukuan. 

Pemindahbukuan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

nomor 242/PMK.03/2014 didefinisikan sebagai suatu proses memindahkan 

penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Atas 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dipindahbukukan tersebut akan 

diterbitkan Bukti Pemindahbukukan (Bukti Pbk) yang harus ditandatangani 

oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Pada dasarnya Bukti Pbk dibuat oleh 

Kantor Pelayanan Pajak berfungsi sebagai bukti bahwa suatu pembayaran atau 

penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak telah dipindahbukukan 

pada penerimaan pajak yang sesuai (www.ortax.org). 

Pajak penghasilan berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak, wajib pajak tersebut dikenakan dan dibebankan pajak 

penghasilan sesuai dengan pasalnya dan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. Di Indonesia pengenaan terhadap pajak penghasilan 

http://www.ortax.org/
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terbagi menjadi beberapa jenis pajaknya. Yaitu terdapat jenis pajak 

penghasilan pasal 4 ayat (2). Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) salah satu tarif 

yang ada didalamnya adalah pajak penghasilan final atas penghasilan dari 

usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 

tertentu. Maka, wajib pajak akan dikenakan pajak penghasilan yang bersifat 

final (Mardiasmo, 2016). Pengenaan pajak penghasilan final ini telah diatur 

dalam PP 46/2013. Peraturan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pada 

pertengahan tahun 2013, peraturan ini ditujukan khususnya bagi wajib pajak 

orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dagang maupun jasa 

yang sering disebut dengan Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM) di 

Indonesia. Karena peraturan ini mengatur pengenaan pajak untuk wajib pajak 

yang memiliki omzet dibawah Rp 4.800.000.000 dengan tarif 1% dari 

penghasilan bruto. Lalu, seiring berjalannya waktu pada pertengahan tahun 

2018 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang berlaku yaitu Peraturan 

PP 23/2018 sebagai pengganti PP 46/2013. Pada peraturan yang baru berlaku 

dengan tarif setengah persen yaitu 0,5%, sebagian besar perekonomian 

Indonesia didukung oleh UMKM dan UMKM sendiri saat ini menyumbang 

terhadap produk domestic bruto (PDB) hingga 60,34 persen, maka diturunkan 

tarif tersebut, karena banyak pelaku UMKM yang mengeluh dengan tingginya 

tarif pajak sebelumnnya. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk 

mendorong masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, sehingga kedepannya 

memberi keadilan serta kemudahan masyarakat dalam menjalankan kewajiban 

pajak bagi UMKM dengan begitu dapat mendorong penerimaan pajak lebih 
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besar. Namun bukan hanya menurunkan PPh Final, penurunan PPh UMKM 

ini bukan hanya untuk fasilitas tetapi ada 4 permasalahan di UMKM yang 

meliputi : tidak punya akses pembiayaan, tidak punya akses dan peluang 

usaha, kapasitas SDM dan kelembagaan UMKM, regulasi dan birokrasi. PPh 

final ini resmi direvisi oleh Presiden Jokowi pada akhir Juni 2018 

(www.liputan6.com). Dalam PP 23/2018 menyebutkan ketentuan yang ada 

bagi wajib pajak yang menggunakan tarif final yaitu untuk orang pribadi dapat 

menggunakannya dalam jangka waktu tujuh tahun sedangkan, bagi wajib 

pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas adalah tiga tahun dan badan 

tertentu yaitu empat tahun yang meliputi : persekutuan komanditer, koperasi 

dan firma. Tujuan berlakunya peraturan pemerintah yang baru ini untuk 

memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan khususnya bagi wajib 

pajak, hal ini sangat menguntungkan sekali dengan tarif pajak yang lebih 

rendah. Jadi, apabila terdapat wajib pajak pada tahun 2018 menggunakan PP 

23/2013 dan menggantinya menjadi PP 23/2018, dengan melakukan 

pemindahbukuan pada akhir tahun pajak (www.pajak.go.id). 

Penelitian ini, mengangkat kasus dari salah satu klien Kantor Konsultan 

Pajak Widjojo Kusumo yaitu Koperasi Tunggal Maju yang merupakan wajib 

pajak badan. Koperasi Tunggal Maju memiliki kewajiban menyetorkan pajak 

yang dikenakan PPh final. Namun, terjadi kesalahan dalam penyetoran pada 

PP 46/2013 terhadap PP 23/2018. Atas kesalahan tersebut perlu dilakukan 

pemindahbukuan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang 

http://www.liputan6.com/
http://www.pajak.go.id/
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berjudul “Kesalahan Penyetoran Sehubungan dengan PP 46/2013 menjadi 

PP 23/2018 pada Koperasi Tunggal Maju.”  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kesalahan penyetoran pajak yang dilakukan Koperasi Tunggal 

Maju pada tahun 2018? 

2. Bagaimana penyelesaian atas kesalahan penyetoran pajak pada Koperasi 

Tunggal Maju? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Sehubungan dengan uraian rumusan permasalahan di atas, tujuan yang dapat 

diuraikan penulis sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kesalahan penyetoran pajak pada Koperasi Tunggal 

Maju pada tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui penyelesaian atas kesalahan penyetoran pajak pada 

Koperasi Tunggal Maju. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat penulisan diharapkan bagi penulis agar dapat memberikan banyak 

manfaat dari penelitian ini untuk berbagai pihak yang ada, sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Dengan adanya penelitian pada kasus yang dihadapi, maka penulis  

mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas serta lebih dalam 

bidang bidang perpajakan. Melatih kemampuan penulis dalam menghadapi 

permasalahan pada kasus perpajakan selanjutnya dalam dunia kerja. 

2. Bagi Pembaca 

Menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca tentang kasus 

perpajakan yang terjadi. Dan juga dapat menjadi referensi bagi pembaca 

sebagai bahan penelitian yang selanjutnya digunakan. 

3. Bagi Wajib Pajak 

Memberikan informasi bagi wajib pajak supaya lebih paham mengenai 

perbedaan pengenaan PP 46/2013 dan PP 23/2018 bagi wajib pajak baik 

itu badan maupun orang pribadi. 

4. Bagi Koperasi Tunggal Maju 

Penulis berharap bagi wajib pajak badan agar selalu memperbarui dan 

memahami peraturan pemerintah yang berlaku. Harapan penulis masukan 

ini bermanfaat untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan agar lebih 

teliti dalam pelaporan serta penyetoran pajak penghasilan di masa yang 

akan datang. 
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5. Bagi Kantor Konsultan Pajak 

Dalam penelitian ini, penulis berharap sebagai masukan untuk kantor 

konsultan pajak dalam menangani kasus perpajakan kedepanya menjadi 

lebih baik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini, sistematika penulisan bertujuan untuk 

memberikan gambaran umum tentang rangkaian penulisan yang penulis 

uraiakan dalam laporan kerja praktik lapangan dan penulis membahas serta 

menjelaskan lebih jelas ke dalam lima bab. Berikut sistematika penulisan yang 

digunakan : 

Bab I : Pendahuluan 

Dalam bab ini, penulis membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan yang penulis bahas dan telah 

dilakukan dalam laporan ini. 

Bab II : Landasan Teori 

Dalam bab ini, penulis membahas teori-teori tentang pemindahbukuan 

pada PP 46/2013 dan PP23/2018 yang berkaitan dengan tema yang 

diangkat dalam laporan ini. Penulis menguraikan teori yang berhubungan 

dengan rumusan masalah yang didapatkan dari penelitian. 
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Bab III : Gambaran Umum dan Metode Penelitian 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian yang telah dilakukan dan metode penelitian yang digunakan 

untuk penulis dalam penyusunan laporan ini.  

Bab IV : Pembahasan 

Dalam bab ini, berisi tentang uraian dan analisa pembahasan atas hasil 

penelitian pada Koperasi Tunggal Maju yang dalam penyetoran pajaknya 

terdapat kesalahan.  

Bab V : Penutup  

 Dalam bab ini, berisi tentang penulis menguraikan hasil kesimpulan atas 

hasil pembahasan dan analisa penelitian serta terdapat beberapa saran dari hasil 

kesimpulan tersebut.  

Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

 


