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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perekonomian nasional tahun 2019 diperkirakan masih bertumbuh 

sekitar 5,3 persen. Untuk tahun 2019, pemerintah akan terus meningkatkan 

kepercayaan dari masyarakat agar tingkat konsumsi, keberlangsungan usaha, 

serta investasi tetap dapat meningkat sejalan dengan  berlangsungnya 

Pemilihan Umum  baik legislatif  maupun Presiden dan Wakil  Presiden. 

(https://www.kemenkeu.go.id/).  

Pada bulan Maret 2018 Kementrian Keuangan  pernah menyampaikan 

bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik. Dalam proses pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2018 sudah 

semakin membaik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017. 

Perbaikan bersangkutan dengan pertumbuhan Pendapatan Negara tersebut 

terjadi hampir disemua komponen penerimaan negara, seperti Penerimaan 

Pajak, Kepabeanan dan Cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP). Peningkatan dalam Penerimaan Pajak yang mengarah pada arah 

yang positif tersebut ditopang oleh hampir seluruh jenis pajak utamanya yang 

tumbuh double-digit, yaitu PPN Impor yang tumbuh 24,50 persen; PPh Pasal 

21 yang tumbuh 17,15 persen; PPN Dalam Negeri yang tumbuh 16,15 persen; 

PPh Final yang tumbuh 12,64 persen; PPh Orang Pribadi yang tumbuh 10,58 
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persen; serta PPh Badan yang tumbuh sebesar 7,74 persen. 

(https://www.kemenkeu.go.id/).  

Pajak menjadi salah satu sektor pendapatan negara yang cukup besar. 

Perpajakan di Indonesia sendiri menggunakan sistem self assessment dimana 

wajib pajak bisa menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri, 

maka dari itu para wajib pajak harus mengetahui perkembangan peraturan 

perpajakan pada saat ini. Dengan memahami benar peraturan perpajakan 

sekarang ini wajib pajak dapat menggunakan fasilitas yang pemerintah 

sediakan, hal tersebut dapat menguntungkan wajib pajak tanpa melanggar 

peraturan perpajakan. Salah satu contoh kemudahan atau fasilitas yang 

diberikan oleh pemerintah adalah fasilitas yang ditujukan kepada para wajib 

pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu, dan untuk jangka waktu 

tertentu dengan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang bersifat opsional. 

Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang pemerintah sediakan diharapkan dapat 

mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Wajib 

pajak yang dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah 

wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan yang berbentuk 

koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas, yang 

menerima atau memperoleh penghasilan yang peredaran brutonya tidak 

melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. (http://www.pajak.go.id/)    

Ada berbagai jenis perhitungan pajak penghasilan untuk Orang 

Pribadi atau Badan yang melakukan usaha. Sesuai dengan undang-undang 

https://www.kemenkeu.go.id/
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Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (perubahan keempat) 

tentang pajak penghasilan. Salah satunya adalah  PPh pasal 25 merupakan 

angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam 

tahun berjalan dan nantinya angsuran tersebut dapat dijadikan kredit pajak di 

akhir tahun pajak yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak 

penghasilan. (Mardiasmo,2011). 

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23  yang dikutip dari 

website “http://www.pajak.go.id/” Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa “Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun 

Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai 

dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.”.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 bagi wajib pajak yang 

dipertengahan tahun peredaran brutonya lebih dari Rp4.800.000.000 tetap 

dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 sampai dengan akhir 

tahun pajak bersangkutan. Tetapi dalam praktiknya ada sebagian wajib pajak 

yang langsung menggunakan perhitungan PPh pasal 25 termasuk PT. OPQ. 

PT. OPQ adalah Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang 

perdagangan besi dan menggunakan tarif pajak berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang sekarang menjadi Peraturan 

http://www.pajak.go.id/
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Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pada tahun 2018 pada bulan desember 

omzet PT. OPQ telah melebihi Rp4.800.000.000 dan PT. OPQ pada bulan 

tersebut langsung menggunakan perhitungan PPh Pasal 25. Disini penulis 

akan melakukan perbandingan perhitungan antara penggunaan PPh pasal 25 

dan penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dari 

keterangan diatas maka penulis mengambil judul “Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Studi Pada PT. OPQ” dalam laporan 

praktik kerja lapangan di Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor yang mempengaruhi PT. OPQ menggunakan 

perhitungan PPh pasal 25 pada saat peredaran bruto lebih dari 

Rp4.800.000.000 dalam tahun berjalan? 

2. Bagaimana perbandingan perhitungan antara penggunaan PPh 

pasal 25 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? 

3. Bagaimana cara pemindahbukuan atas kasus PT. OPQ? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan PT. OPQ menggunakan 

perhitungan PPh pasal 25. 
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2. Mengetahui perbandingan pajak terutang saat menggunakan 

perhitungan PPh pasal 25 dan saat menggunakan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23. 

3. Mengetahui cara pemindahbukuan yang dilakukan PT. OPQ. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap bahwa karya tulis ini bermanfaat bagi banyak pihak. 

1. Bagi penulis 

Dengan adanya studi kasus ini, penulis dapat menambah wawasan 

tentang perpajakan serta dapat mempraktikkan ilmu perpajakan 

yang penulis dapatkan selama praktik kerja lapangan. 

2. Bagi pembaca 

Diharapkan dengan adanya karya tulis ini dapat menambah 

wawasan tentang praktik perpajakan saat ini dan dapat menjadi 

referensi bagi para pembaca.  

3. Bagi wajib pajak 

Penulis berharap bahwa wajib pajak bisa mendapatkan informasi 

tentang kelebihan dari penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 

23 saat omzet dipertengahan tahun lebih dari Rp4.800.000.000 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang dapat 

menguntungkan pihak wajib pajak dengan tidak melanggar 

peraturan perpajakan yang ada. 
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4. Bagi PT. OPQ 

Penulis berharap bahwa dengan adanya karya tulis ini PT. OPQ 

mendapatkan Informasi yang bermanfaat dalam hal perbandingan 

penggunaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 yang lebih 

menguntungkan daripada penggunaan PPh pasal 25. 

5. Bagi konsultan pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang 

berguna bagi kantor konsultan pajak, yang kelas dapat memotivasi 

kinerja kantor konsultan pajak ke arah yang lebih baik. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang dari kasus yang 

diangkat, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari 

penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab dua ini penulis menjelaskan dan membahas teori-teori 

yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat pada karya tulis 

ini. Teori yang penulis bahas digunakan sebagai dasar dalam 

pemecahan masalah yang akan penulis uraikan. 

BAB III : GAMBARAN UMUM dan METODE PENULISAN 

Bab ini membahas secara singkat mengenai gambaran umum 

Kantor Konsultan Pajak Widjojo Kusumo dan metode penulisan 

laporan. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

penelitian dan saran. 

 

 

 

 


