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BAB I   PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sektor yang paling penting dalam pembangunan suatu Negara adalah 

Pajak. Dikatakan sektor yang paling penting karena dana terbesar yang didapatkan 

pemerintah berasal dari pajak. Berdasarkan Undang-UndangKUP Nomor 28 

Tahun 2007,dinyatakan bahwa pajak merupakan 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.Terdapat macam-macam jenis pajak salah satunya ialah Pajak Penghasilan 

(PPh). Penghasilan merupakan sesuatu yang didapat atau diperoleh dari setiap 

individu yang melakukan suatu pekerjaan atau usaha, investasi berupa sejumlah 

uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya.kegiatan 

atau usaha yang mudah dilakukan setiap warga secara mandiri yang berasal dari 

masyarakat yang kehidupannya pas-pasan adalah perdagangan. Orang pribadi atau 

badan yang menjalankan usaha dagang dalam lingkup kecil biasa dikenal dengan 

sebutan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).  

Dalam perekonomian Indonesia, sektor ekonomi yang perannya cukup 

besar adalah UMKM. Hal ini dapat dilihat dari persentase jumlah masyarakat 

sebagai pelaku UMKM yang memiliki usaha kecil menengah terus meningkat 

mencapai  98 persen dari 99 persen aktivitas bisnis di Indonesia (post, 
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2018).Penghasilan yang diperoleh setiap warga Negara Indonesia dari usaha yang 

dilakukan baik secara perorangan maupun secara berkelompok atau yang biasa 

disebut badan harus dipotong pajak, maka para pelaku UMKM diwajibkan untuk  

melakukan kewajiban perpajakannya. Tingkat keikutsertaan UMKM pada 

penerimaan pajak terlihat masih sangat rendah.  

Pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah mengesahkan peraturan yang 

ditujukan kepada masyarakat yang memiliki usaha dengan penghasilannya tidak 

melebihi 4,8 milyar atau yang disebut dengan pelaku UMKM. Dalam peraturan 

tersebut pemerintah menyempurnakan kebijakannya dengan menetapkan tarif 1% 

yang dikenakan terhadap  UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 

46 tahun 2013. Tujuan dari penetapan peraturan ini adalah untuk menambah 

tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya 

dibidang perpajakan. Dalam peraturan ini wajib pajak lebih mudah untuk 

menghitung pajak terutangnya dimana wajib pajak hanya perlu mengalikan tarif 

1% dengan jumlah omzet setiap bulannya. Seiring berjalannya peraturan ini,jika 

dilihat dari penghitungan pajaknya memang memudahkan namun bagi sebagian 

pelaku UMKM yang usahanya kecil merasa tarif 1% ini masih cukup besar 

sehingga membuat mereka terbebani karena beban usahanya masih lebih besar 

dibanding penghasilannya, misalnya kebanyakan masyarakat yang meminjam 

uang untuk modal membuka usahanya (Muhamad, 2015).  Peraturan ini dianggap 

tidak memperdulikan usaha dan resiko pengusaha dalam menjalankan usahanya 

dimana saat pengusaha mengalami rugi atau memperoleh keuntungan hanya 
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sekedar untuk bertahan hidup (Koerniawan). Dalam peraturan pph final ini 

pemerintah dianggap tidak memperdulikan keadaan pengusaha yang sedang 

mengalami rugi atau untung, dalam keadaan apapun pengusaha wajib 

menyetorkan 1% dari penghasilan setiap bulannya kepada pemerintah dengan 

tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan usahanya. 

Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 ini tidak memperbolehkan para pelaku 

umkm menggunakan tarif umum sesuai Undang-Undang tentang pajak 

penghasilan pasal 17 selagi omzetnya masih kurang dari 4,8M.   

Pada pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo, diterbitkan peraturan 

terbaru pada tanggal 8 juni 2018 mengenai UMKM yang standar peredaran 

brutonya masih sama yaitu 4,8 milyar , diamana dalam peraturan ini tarif pajaknya 

diturunkan menjadi 0,5%  yang dalam peraturan sebelumnya atau dalam PP No 46 

tahun 2013 tarifnya 1% dan ditetapkan beberapa kebijakan didalamnya yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Peraturan terbaru ini 

diterbitkan sebagai pengganti peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 2013, yang 

ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2018  (online, 2018).                                

Dalam peraturan terbaru tersebut terdapat beberapa kebijakan yang 

diberikan pemerintah terhadap WP. Salah satu kebijakan diantaranya adalah 

bersifat pilihan. Sifat optional ini memberikan keuntungan bagi wajib pajak 

khususnya WP Badan karena jika telah melakukan pembukuan dengan baik, dapat 

memilih untuk menggunakan tarif normal sesuai aturan UU pasal 17 tentang pajak 

penghasilan dalam menghitung pajak terutangnya. Adapun hal yang perlu 
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diperhatikan dari peraturan terbaru ini dimana penggunaaan tarif 0,5% ini tidak 

dapat digunakan selamanya.Peraturan ini memberikan jangka waktu pemanfaatan 

hanya selama 7 (tujuh) tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun 

untuk wajib pajak persekuuan komanditer (CV), firma dan koperasi, dan 3 (tiga) 

tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT). Setelah batas 

waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti 

diatur oleh pasal 17 UU PPh (pajak, online pajak, 2018).  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan PP 

Nomor 23 Tahun 2018 pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Wajib Pajak 

Badan pelaku UMKM yang merupakan salah satu klien  di KKP Pelita. PT XYZ 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan perhiasan yang 

didirikan pada tahun 2011. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin 

melakukan penelitian tentang: “Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Badan Yang Tergolong Kriteria UMKM Sesuai PP No 23 Tahun 

2018” 

 

 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaporan PPh PT.XYZ selama tahun 2018? 
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2. Berapa besaran PPh PT.XYZ apabila menggunakan tarif PPh pasal 17 ? 

3. Keputusan apa yang sebaiknya diambil PT.XYZ untuk penggunaan tarif 

dalam menghitung PPh terutangnya? 

4. Bagaimana penghitungan PPh Terutang PT XYZ ditahun 2019 dan tahun 

2020 jika omzetnya telah melebihi 4,8M  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui pelaporan PPh PT.XYZ selama tahun 2018 

2. Mengetahui besaran PPh PT.XYZ apabila menggunakan tarif PPh pasal 17. 

3. Untuk mengetahui putusan atau pilihan yang sebaiknya diambil PT.XYZ 

dalam menghitung pajak terutangnya. 

4. Untuk mengetahui penghitungan PPh Terutang PT XYZ ditahun 2019 dan 

tahun 2020 jika omzetnya telah melebihi 4,8M. 

 

 

 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pembaca 
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Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai PP 

Nomor 23 tahun 2018 dan mengembangkan wawasan, khususnya di bidang 

perpajakan sesuai dengan teori yang didapatkan. 

2. Bagi pelaku UMKM  

Dapat memberikan gambaran kepada para pelaku UMKM dalam hal ini wajib 

pajak Badan untuk memilih skema tarif PPh yang sebaiknya digunakan 

dalam menghitung pajak penghasilan terutangnya. 

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)  

Diharapkan dapat menyadarkan KPP bahwa masih terdapat banyak pelaku 

UMKM yang mungkin belum terlalu memahami kebijakan-kebijakan dari 

setiap perubahan peraturan perpajakan sehinga KPP lebih efektif dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. 

4. Bagi Kantor Konsultan Pajak (KKP) 

Dapat memberikan motivasi bagi KKP untuk selalu mengikuti perubahan-

perubahan dalam peraturan perpajakan sehingga dapat membantu WP yang 

membutuhkan jasanya. 

 

 

 

 

1.5. Sistematika penulisan 
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Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar akan dibagi 

menjadi lima bagian, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori – teori yang akan berhubungan dengan penelitian dan akan 

digunakan sebagai landasan teori atau pedoman dalam pembahasan yang akan 

dikemukakan. 

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Berisi gambaran umum dan sejarah singkat berdirinya Kantor konsultan  Pajak 

Pelita. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasannya 

BAB V : PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran berdasar penelitian yang dilakukan. 
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