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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk 

membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak 

merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya 

pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan 

penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat 

Jenderal Pajak telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib 

Pajak, pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau 

badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak 

(http://www.pajak.go.id/content/article/segera-manfaatkan-tahun-pembinaan-

wajib-pajak-2015). 

Hingga 31 Mei 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 377,028 

triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 

sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan 

mencapai 29,13%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, 

realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan PPh Final mengalami peningkatan yang 

signifikan yakni 21,48%, atau sebesar Rp 38,252 triliun dibandingkan periode 
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yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 31,488 triliun 

(http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-31-mei-2015). 

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dan kesedehanaan mengenai 

perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang kepada 

Wajib Pajak orang pribadi dan badan (PP 46 tahun 2013). Pemerintah telah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 

2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Ketentuan Pajak Penghasilan 

yang diatur dalam PP No.46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang 

mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima 

atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Berdasarkan ketentuan ini, mengatur tentang penghasilan Wajib Pajak yang 

dikenakan tarif 1% dengan kriteria omset yang tidak melebihi dari 4,8 Miliiar 

dalam 1 (satu) tahun pajak. 

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 bertujuan untuk 

kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, 

meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat serta 

terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil 

yang diharapkan adalah perluasan partisipasi dalam pembayaran pajak, kepatuhan 

sukarela meningkat, meningkatkan penerimaan PPh dari WP yang memiliki 

peredaran bruto tertentu dan penerimaan pajak yang meningkat sehingga 

kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (Leaflet PP 46). 

Dampak negatif yang ditimbukan terkait penerapan PP No. 46 Tahun 2013. 

Pertama, bersifat diskriminatif yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dianggap bersifat 
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diskriminatif dikarenakan besarnya tarif pajak dihitung sebesar 1% (satu persen) 

dari omset perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah 

biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha. Kedua, pengenaan Pajak tidak 

sesuai dengan asas keadilan karena perhitungan didasarkan pada omset 

perusahaan, padahal omset perusahaan tidak mecerminkan pendapatan riil dari 

sebuah perusahaan. Ketiga, berpotensi terjadinya pengenaan pajak berulang. 

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 dapat menimbulkan terjadinya pajak berulang 

bagi pelaku usaha selain telah dipungut PPn dan PPh.  

Adapun dampak positif dari penerapan PP No.46 Tahun 2013. Pertama, 

mempermudah akses Wajib Pajak pelaku usaha dalam memperoleh modal 

pinjaman dari bank. Menurut Bank Indonesia, hal utama yang menyebabkan 

susahnya pelaku usaha memperoleh bantuan pendanaan dari bank adalah memiliki 

risiko yang tinggi bagi bank. Selain itu perusahaan mereka belum bankable yaitu 

belum memenuhi syarat peminjaman kredit dibank. Salah satu syarat yang selama 

ini jarang dimiliki oleh mereka adalah NPWP. Dengan adanya PP ini setiap 

pelaku usaha diwajibkan memiliki NPWP sehingga akses perbankan semakin 

mudah. Kedua, adanya jaminan dari pemerintah terkait permodalan pelaku usaha 

dalam mengakses pinjaman ke bank maupun bantuan dari pemerintah sendiri 

(Putrayasa, 2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada waktu 

dan tempat. Penelitian sebelumnya mengambil lokasi penelitian di wilayah kerja 

KPP Pratama Manado. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti pada 

saat ini adalah dengan mengambil lokasi penelitian di Surakarta, yaitu meneliti 
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tentang penerapan PP 46 terhadap pertumbuhan wajib pajak serta penerimaan PPh 

pasal 4 ayat (2) yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang: “ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH 

NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB 

PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2)” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar di 

KPP Surakarta sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013? 

2. Bagaimana pertumbuhan jumlah penerimaan pajak sebelum dan setelah penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013? 

3. Apakah terdapat perbedaan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Surakarta 

sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013? 

4. Bagaimana pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan setelah 

penerapan Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahun 2013? 

5. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) 

sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahun 2013? 

6. Apakah terdapat perbedaan pertumbuhan jumlah penerimaan pajak sebelum dan 

setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013? 

7. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 

2013 serta PPh pasal 4 ayat (2) terhadap Pajak Penghasilan? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mencari bukti empiris pertumbuhan jumlah Wajib Pajak sebelum dan 

setelah penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 
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2. Mencari bukti empiris pertumbuhan jumlah penerimaan pajak sebelum dan setelah 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

3. Untuk mencari bukti empiris apakah terdapat perbedaan jumlah Wajib Pajak pada 

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Surakarta sebelum dan setelah Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

4. Mencari bukti empiris pertumbuhan penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan 

setelah diterapkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. 

5. Untuk mencari bukti empiris apakah terdapat perbedaan pertumbuhan penerimaan 

PPh Pasal 4 ayat (2) sebelum dan setelah penerapan Peraturan Pemerintan Nomor 

46 Tahun 2013. 

6. Untuk mencari bukti empiris apakah terdapat perbedaan pertumbuhan jumlah 

penerimaan pajak pada Wajib Pajak yang terdaftar sebelum dan setelah Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

7. Untuk mencari bukti empiris kontribusi PP 46 serta PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap 

pajak penghasilan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah 

dalam memaksimalkan pajak penghasilan dari pelaku usaha. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat memberikan pengalaman dan tambahan pengetahuan mengenai PP Nomor 

46 tahun 2013 dan mengembangkan wawasan, khususnya di bidang perpajakan 

sesuai dengan teori yang didapatkan. 
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3. Bagi Pembaca 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah 

perbendaharaan penelitian yang telah ada (bahan pustaka) serta dapat dijadikan 

sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 

Memberikan gambaran bagi akademisi mengenai peraturan pemerintah terhadap 

manfaat manajerial atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhinya. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Untuk memperoleh gambaran singkat dalam memudahkan pemahaman atas 

skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan 

menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam perumusannya 

dituangkan dalam lima bab dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian, meliputi: Pengertian Pajak, Pengertian Wajib Pajak, 

Fungsi Pajak, Teori Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, PPh Pasal 4 ayat (2), 
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Tinjauan Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritis dan 

Pengembangan Hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, 

Populasi, Teknik Pengambilan Data, Metode Pengumpulan Data, 

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel dan 

Metode Analisis Data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mencakup  uraian gambaran umum kantor pelayanan pajak 

pratama Surakarta, visi dan misi kantor pelayanan pajak pratama 

Surakarta, proses pengambila data, hasil analisis data paired 

sample t-test dan pembahasan hasil pengujian terhadap jawaban 

ditolak atau diterima sebelum dan setelah adanya penerapan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran 

yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan. 


