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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir ini, perpajakan telah menjadi sumber 

penerimaan Negara yang dominan.Reformasi perpajakan mulai berjalan dan telah 

membuahkan hasilnya.Kontribusi penerimaan pemerintah dari tahun ke tahun 

memiliki kecenderungan terus meningkat.Namun, usaha intensifikasi dan 

ekstensifikasi perpajakan masih terus dijalankan mengingat pemerintah terus 

menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahunnya.Dalam struktur 

penerimaan pajak, pajak penghasilan merupakan komponen utama yang menjadi 

penyumbang terbesar dalam penerimaan tersebut.Dalam rentang waktu 2011 

hingga 2012, penerimaan pajak penghasilan terus meningkat setiap tahunnya. 

Pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang (UU) No.36 Tahun 2008 

dimana pajak penghasilan tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak 

penghasilan bersifat final dan pajak penghasilan tidak final. Perbedaan mendasar 

kedua komponen tersebut adalah dalam hal pengkreditan pajak di akhir tahun 

bahwa pajak penghasilan bersifat final merupakan pajak yang tidak dapat 

dikreditkan. Pajak penghasilan bersifat final diatur di UU No.36 Tahun 2008 pasal 

4 ayat (2) dan komponen pajak penghasilan bersifat tidak final meliputi pajak 

penghasilan pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25/29, dan pasal 26. Pajak 

penghasilan final bukan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak di sector 

pajak penghasilan.Namun, dalam hal pertumbuhan dan pencapaian target 
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penerimaan pajak di sektor pajak penghasilan, pajak penghasilan final merupakan 

komponen yang dominan.Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut. 

Tabel 1.1 

Evaluasi Penerimaan Pajak PPh Non Migas 

(dalam milyar rupiah) 

JENIS 

PAJAK 

 

APBN 2012 

2012 

(Realisasi s.d 

Februari) 

2011 % 
PERTUMBUHAN 

% 

PENCAPAIAN 

2012 

PPh Non 

Migas 

459.049,2 25.957,69 22.058,33 17,68 5,65 

1.PPh Ps 

21 

89.195,2 4.814,80 3.984,82 20,83 5,40 

2.PPh Ps 

22 

7.917,7 313,23 319,61 (2,00) 3,96 

3.PPh Ps 

22 Impor 

38.185,6 2.792,41 2.480,85 12,56 7,31 

4.PPh Ps 

23 

28.486,0 1.354,55 1.137,14 19,12 4,76 

5.PPh Ps 

25/29 

5.615,8 211,20 206,24 2,40 3,76 

6. PPh Ps 

25/29 

Badan 

204.447,3 10.710,45 9.113,43 17,52 5,24 

7.PPh Ps 

26 

29.793,1 1.191,41 1.313,87 (9,32) 4,00 

8.PPh Final 55.365,6 4.567,90 3.494,24 30,73 8,25 

9.PPh non 

migas 

lainnya 

42,9 1,74 8,12 (78,61) 4,05 

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2012). 

 Dalam tabel 1.1 tersebut, pajak penghasilan final menunjukkan 

pertumbuhan dan pencapaian yang positif dalam target penerimaan pajak di 

APBN 2012.Pajak penghasilan final memiliki kecenderungan untuk mengalami 

peningkatan di tahun mendatang. Dalam upaya pencapaian target penerimaan 

pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan satu peraturan baru terkait penerimaan 
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pajak penghasilan final yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 

tentang pajak penghasilan final bagi wajib pajak dengan peredaran bruto 

tertentu.Beberapa pokok-pokok penting yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2013 

tentang pajak penghasilan atas peredaran bruto tertentu adalah sebagai berikut : 

1. Bagi wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang bukan 

merupakan bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan usaha dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan 

ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dikenakan pajak penghasilan 

bersifat final dengan tarif 1%. 

2. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto atas hasil 

usaha setiap bulan. 

3. Dikecualikan dari pengenaan PPh final berdasarkan ketentuan ini adalah 

penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diperoleh : 

a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 

pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, 

dan aktuaris. 

b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak , bintang film, 

bintang sinetron, bintang iklan, sutradara , kru film, foto model, 

peragawan/peragawati , pemain drama dan penari. 

c. Olahragawan. 

d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan 

moderator. 

e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 
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f. Agen iklan. 

g. Pengawas atau pengelola suatu proyek. 

h. Perantara. 

4. Tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya : 

a. Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, 

baik yang menetap maupun tidak menetap. 

b. Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan 

umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 

5. Tidak termasuk wajib pajak yang : 

a. Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial ; atau 

b. Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah 

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). 

6. PP ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang selama ini dikenakan 

pajak penghasilan bersifat final sesuai dengan aturan perpajakan. 

Bila melihat aturan dari peredaran bruto tersebut, kita akan merujuk 

kepada pembagian jenis pelaku usaha dalam Indonesia. Dengan batasan peredaran 

bruto tersebut, kita akan kembali kepada pembahasan mengenai pelaku usaha di 

sector Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(yang selanjutnya akan disingkat menjadi UMKM) merupakan salah satu bentuk 

usaha di Indonesia yang dibedakan berdasarkan jumlah peredaran bruto dalam 

setahun ataujumlah kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan 
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tempat usaha. UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2008. Undang-Undang (yang selanjutnya akan disingkat menjadi UU) 

tersebut mengelompokkan usaha berdasarkan criteria tertentu sehingga ada 

beberapa kelompok usaha, yaitu : 

1. Usaha Mikro 

2. Usaha Kecil 

3. Usaha Menengah 

Kriteria UMKM berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: 

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: 

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau  

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

b.  Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 
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2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Perkembangan UMKM di Indonesia mengalami kecenderungan meningkat 

di setiap tahunnya yang dapat kita lihat melalui data perkembangan UMKM 

berikut. 

Tabel 1.2 

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2011-2012 

No. Indikator Satuan 2011 2012 

Jumlah % Jumlah % 

1. Unit Usaha 

a. Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah 

1. Usaha Mikro(UM) 

2. Usaha Kecil(UK) 

3. Usaha 

Menengah(UM) 

b. Usaha Besar 

 

 

 

Unit 

Unit 

Unit 

 

unit 

 

 

55.206.444 

 

54.559.969 

602.195 

44.280 

 

4.952 

 

 

99,99 

 

98,82 

1,09 

0,08 

 

0,01 

 

 

56.534.592 

 

55.856.176 

629.418 

48.997 

 

4.968 

 

99,99 

 

98,79 

1,10 

0,09 

 

0,01 

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM (2013). 
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 Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan UMKM dapat diprediksi 

mengalami kenaikan di tahun selanjutnya karena pergerakan perkembangan di 

tahun 2011-2012 memiliki tren dengan kecenderungan meningkat. Hal tersebut 

juga berbanding lurus dengan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik 

Bruto (yang selanjutnya akan ditulis PDB) Indonesia. Berdasarkan data BPS, 

UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB nasional yang cukup besar. Dalam 

periode tahun 2008 hingga 2011, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional selalu 

di atas 50% dari total PDB nasional.Perkembangan tersebut dapat kita lihat di 

tabel 1.3 berikut. 

Tabel 1.3 

Kontribusi UMKM Terhadap PDB Nasional 

Keterangan 2008 2009 2010 2011 

Usaha Mikro 32,8% 32,7% 32,4% 33,4% 

Usaha Kecil 10,9% 10,8% 10,8% 7,1% 

Usaha Menengah 14,7% 14,7% 14,6% 15,2% 

Usaha Besar 41,7% 41,8% 42,2% 44,3% 

Sumber : Data kementerian Koperasi & UKM (data diolah)(2012). 

  Kontribusi UMKM tersebut juga diprediksi akan mengalami peningkatan 

di tahun berikutnya. Jika melihat kontribusi UMKM terhadap PDB nasional, hal 

ini akan sebanding dengan potensi penerimaan pajak penghasilannya. Pajak 

penghasilan tersebut diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. Dimana dalam UU tersebut mengatur tentang tariff dan tata cara 

perhitungan pajak terhutang. Jika melihat kontribusi UMKM terhadap PDB 
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nasional, penerimaan pajak penghasilan semestinya berbanding lurus.Namun, 

realisasi penerimaan pajak penghasilan dari sector UMKM berbanding terbalik 

dengan kontribusinya di PDB nasional. Hal tersebut dapat kita lihat di tabel 1.4 

berikut:  

Tabel 1.4 

Kontribusi UMKM terhadap PDB dan Potensi Penerimaan Pajak dari UMKM 

Kontribusi UMKM terhadap PDB Rp1.214,73 Triliun atau 58,17% 

Potensi Penerimaan Pajak dari sector UMKM Rp 146 Triliun 

Realisasi Penerimaan Pajak dari UMKM Rp65,012 Miliar atau 0,54% dari total 

kontribusi UMKM terhadap PDB 

Sumber : Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak. Data diolah.(2011 dan 2012). 

 Terjadi gap yang cukup besar antara perhitungan potensi penerimaan pajak 

dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari sector UMKM tersebut. Hal 

tersebut akan menghambat fiskus dalam memenuhi target penerimaan pajak 

Negara.  

Dengan penerbitan PP No.46 Tahun 2013 tersebut, pelaksanaan 

perpajakan bagi wajib pajak tersebut akan menjadi lebih mudah karena 

memanfaatkan peredaran bruto bulanan dan pengenaan tarif 1% atas peredaran 

bruto tersebut. Bila melihat kontribusi UMKM terhadap PDB nasional yang 

cenderung mengalami peningkatan akan berbanding lurus dengan potensi 

penerimaan pajak berdasarkan PP No.46 Tahun 2013. Potensi penerimaan pajak 
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pun akan meningkat dibandingkan dengan potensi penerimaan pajak sebelum 

peraturan tersebut diterbitkan.Hal tersebut diharapkan dapat mendongkrak 

pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan finaldi sector penerimaan pajak 

penghasilan yang pada akhirnya turut membantu fiskus dalam memenuhi target 

penerimaan pajak. Besarnya potensi penerimaan pajak dari sector UMKM tidak 

hanya terjadi di tingkat nasional tetapi juga di tingkat Kabupaten, khsusnya di 

Kabupaten Bandung.Perkembangan UMKM dari segi unit usaha di Kabupaten 

Bandung menawarkan potensi penerimaan pajak penghasilan final yang baik.Hal 

tersebut dapat dilihat di tabel 1.5 berikut. 

Tabel 1.5 

Perkembangan Unit Usaha Industri UMKM Kabupaten Bandung 

Tahun Jumlah UMKM (Unit) 

2010 20.729 

2011 29.468 

2012 26.981 

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 

Kabupaten Bandung (2013). 

 Berdasarkan tabel 1.5 tersebut, perkembangan unit usaha UMKM 

mengalami peningkatan di periode 2011 dan menurun untuk periode 2012.Hal 

tersebut dikarenakan peralihan ke jenis usaha besar.Artinya, terjadi peningkatan 

kegiatan usaha yang menyebabkan kenaikan peredaran bruto sehingga jumlah 

penurunan tersebut beralih ke jenis usaha besar. Hal tersebut juga akan 

mempengaruhi potensi penerimaan pajak penghasilan final. Hal tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan Novita (2014) menyatakan bahwa 

: 
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“Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan pajak 

penghasilan final selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP 

No.46 Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori 

sangat kurang.” 

Berdasarkan Hakim & Nangoi (2015) menyatakan bahwa: 

“Penerimaan dari PPh UMKM terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) mengalami 

fluktuatif dalam kurun waktu 17 bulan dari bulan Agustus 2013 hingga 

Desember 2014 dengan kategori sangat kurang.” 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

tertarik untuk membahas tema : 

“Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 terhadap 

Penerimaan Pajak Penghasilan Final.(Studi kasus pada KPP Pratama Soreang).“ 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi 

masalah atas penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan Final pada KPP Pratama Soreang. 

 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Identifikasi Masalah tersebut, maka penelitian ini bermaksud 

untuk mengetahui dan mnegumpulkan data dari berbagai informasi yang 

diperlukan untuk mengetahui dan mempelajari sejauh mana pengaruh PP No.46 

Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak penghasilan final pada KPP Pratama 

Soreang. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dampak penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang 

pajak penghasilan bersifat final bagi wajib pajak dengan peredaran 

bruto tertentu terhadap penerimaan pajak penghasilan final pada KPP 

Pratama Soreang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat akademis  

Penelitian pengaruh penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang pajak 

penghasilan bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu terhadap 

penerimaan pajak penghasilan final dimaksudkan untuk menambah 

pengetahuan bagi para akademis yang tertarik untuk mendalami bidang 

perpajakan ataupun yang telah berkecimpung di dunia perpajakan. Serta, 

penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi 

referensi pemikiran dan bahan kajian untuk penelitian di masa yang akan 

datang khususnya di lingkungan perguruan tinggi. 

2. Manfaat Praktisi 

A. Bagi Direktoral Jenderal Pajak 

Hasil penelitian ini dapat dipakai bagi Direktorat Jenderal Pajak 

sebagai bahan masukan untuk melakukan studi lebih lanjut khususnya 

terkait dengan pengaruh penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang 
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pajak penghasilan bersifat final bagi wajib pajak dengan peredaran 

bruto tertentu terhadap penerimaan pajak penghasilan final. 

B. Bagi Penulis 

Penelitian ini sebagai persyaratan bagi penulis untuk menyelesaikan 

program pendidikan strata satu.Serta, penelitian ini berguna untuk 

menambah wawasan dan memahami perbandingan antara konsep dan 

teori yang diperoleh di perkuliahan dengan penerapan dalam suatu 

instansi. 

 

1.5. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan judul yang diambil, maka peneliti akan meneliti pengaruh 

penerapan PP No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak 

dengan peredaran bruto tertentu terhadap penerimaan pajak penghasilan bersifat 

final di wilayah kerja KPP Pratama Soreang. 

 

1.6. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2015 sampai dengan 

Oktober 2015. 

 

 


