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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pada 2013 pemerintah mengeluarkan PP No 46 Tahun 2013 tentang 

kebijakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha 

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu. pengenaan PPh sebesar 1% dari Peredaran Bruto dengan omzet dibawah 

4,8 M Per tahun. Alasan pemerintah mengeluarkan peraturan ini adalah untuk 

memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor usaha kecil menengah dan memberi  

kesederhanaan bagi pengusaha yang tidak memiliki pembukuan secara terperinci 

mengenai laba atau rugi. Cara sederhana yang dimaksud adalah merubah dari 

pengenaan PPh pasal 17 menjadi PPh pasal 4 ayat 2. Tujuan diberlakukannya PP 

No 46 Tahun 2013 ini adalah  untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat 

perpajakan bagi masyarakat serta terciptanya kondisi kontrol sosial dalam 

memenuhi kewajiban perpajakan. Harapannya diberlakukan peraturan ini agar 

partisipasi wajib pajak dalam pembayaran pajak meningkat, kepatuhan sukarela 

meningkat, penerimaan PPh dari wajib pajak  yang memiliki peredaran bruto 

tertentu juga meningkat, dan untuk meningkatkan  kesejahterakan masyarakat.  

 Namun pada kenyataanya banyak wajib pajak tidak patuh. Ketidakpatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak dapat dilihat dari belum optimalnya  
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penerimaan  pajak  yang  tercermin  dari  rendahnya tax  ratio  di Indonesia. 

(http://www.jurnas.com) 

 Menurut Widodo (2010) bahwa Ketidakpatuhan juga dapat dilihat dari 

perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia 

sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika 

tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah 

terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula.  

 Banyak Pro dan kontra terjadi atas diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013. 

Ada wajib pajak yang setuju dan menolak tentang adanya PP No 46 Tahun 2013  

ini. Mereka merasa keberatan Dengan ditetapkannya peraturan ini. Dari sisi wajib 

pajak manfaat positifnya adalah administrasi lebih mudah yaitu langsung di hitung 

dari omset dikali 1% tidak perlu ada koreksi fiskal atau hal lainnya yang mungkin 

tidak dimengerti oleh wajib  pajak, kemudian bagi wajib pajak tertentu yang 

memiliki profit margin yang tinggi akan diuntungkan karena dasar pengenaan 

pajaknya langsung dari peredaran bruto dikali 1%. Tetapi bila peraturan ini dikaji 

mengenai profit margin yang dihasilkan maka masih ada wajib pajak yang 

kegiatan usahanya memiliki profit margin yang rendah. Ini akan menyebabkan 

kerugian apabila hal tersubut menjadi dasar pemotongan pajaknya dari  peredaran 

bruto pelaku usaha tersebut. Berikut ini perbedaan perhitungan pembayaran pajak 

menurut PPh pasal 17  UU pajak penghasilan No 36 Tahun 2008 dan PP No 46 

Tahun 2013. 
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Tabel 1.1 

PPh yang terutang sebelum dan sesudah adanya PP No 46 Tahun 2013 

No  Wajib Pajak  Pasal 17 UU PPh No 36 

Tahun 2008 

PP No 46 Tahun 

2013 

1 

  WP OP  

a. penghasilan netonya 

berdasarkan Norma 

perkiraan ( peredaran 

bruto dibawah 4,8 M) 

- PKP = Peredaran usaha  

x  norma perkiraan - 

PTKP 

 

-PPh yang terutang = tarif  

x PKP 
1% x peredaran 

Bruto 
b.  kegiatan usahanya 

dengan menyelenggarakan 

pembukuan( peredaran 

bruto di atas 4,8 M) 

- PKP = Penghasilan bruto 

usaha - biaya + 

penghasilan  lain – PTKP 

- PPh yang terutang = tarif 

x PKP 

2 

Badan  

a. peredaran usaha diatas 

50M 

- PKP =  penjualan – 

biaya operasi usaha + 

penghasilan di luar usaha 

- PPh yang terutang = 

PKP x tarif pajak badan ( 

25%) 

1% x peredaran 

bruto 

 

 Pro dan kontra ini  terjadi mungkin karena kurangnya kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak yang kurang. 

Sebenarnya wajib pajak sendirilah yang mampu menyelesaikan masalah 

tersebut,padahal pajak yang dikenakan ini tidak besar, hanya 1% dari peredaran 

bruto. Kesadaran itu sendiri adalah sesuatu yang ada didalam diri seseorang untuk 

melakukan sesuatu untuk suatu obyek tanpa ada paksaan dari orang lain. Jika 

kesadaran wajib pajak baik maka PP No 46 Tahun 2013 ini tidak akan jadi 

masalah, kecuali jika kesadaran wajib pajak rendah mungkin peraturan ini jadi 

masalah, wajib pajak yang sadar pentingnya pajak pasti tau untuk apa kita 

membayar pajak. Kesadaran pajak harus dilakukan sejak dini karena kesadaran 

membayar pajak sangat penting pagi penerimaan negara.  
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 Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap 

suatu obyek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk 

bertindak sesuai obyek tersebut. Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan 

memahami atau memahamkan (artikata.com). Wajib pajak yang paham dengan 

adanya peraturan tersebut mungkin akan melaporkan SPT tepat waktu dan mereka 

akan mendaftaarkan dirinya sebagai wajab pajak untuk memperoleh NPWP. 

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah semua hal 

tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. 

  Hasil penelitian Susilo dan Sijaruddin (2013) tentang Pemahaman Wajib  

Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Usaha 

Kecil Menengah (UKM) Pada Wajib  Pajak  yang Terdaftar  di  Kantor Pelayanan  

Pajak Pratama Palembang Ilir Barat) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak  

mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 masih minim. Beberapa wajib pajak  

hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah Nomor 46, sebagian besar wajib 

pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur 

didalamnya. 

 Hasil penelitian Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan  bahwa tidak 

adanya hubungan antara faktor kesadaran membayar pajak dengan kemauan wajib 

pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian ini 

untuk mengetahui persepsi wajib pajak terhadap PP No 46 Tahun 2013 ditinjau 

dari kesadaran dan pemahaman wajib pajak . 

 Menurut Desmita (2011:117) persepsi dalam pengertian sempit adalah 

penglihatan, yaitu bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti 
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luas, persepsi adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. Sedangkan, menurut Slameto (2010:102) persepsi adalah 

proses  yang  menyangkut  masuknya  pesan  atau  informasi  kedalam  otak 

manusia,  melalui  persepsi  manusia  terus  menerus  mengadakan  hubungan 

dengan  lingkungannya.  Hubungan  ini  dilakukan  lewat  inderanya,  yaitu indera 

pengelihat, pendengar, peraba, perasa,dan pencium. 

 Dalam penelitian ini studi peneliti pada pengurus koperasi. Koperasi 

termasuk wajib pajak badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak. Dalam peraturan 

tersebut subyek pajak yang dikenakan PP ini adalah orang pribadi dan badan, 

pengecualian wajib pajak orang pribadi jika melakukan kegiatan usahanya 

menggunakan sarana prasarana bongkar pasang serta menggunakan tempat umum 

sebagai tempat usahanya. Sedangkan pengecualian wajib pajak badan jika wajib 

badan belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 tahun setelah 

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 4,8M. Menurut 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1) hurus b menyatakan 

koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki 

kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.Koperasi 

merupakan lembaga ekonomi rakyat dan kontribusinya sangat besar dalam 

meningkatkan kesejahteraan anggota. Menurut Undang- undang Perkoperasian, 

koperasi  juga terdiri dari banyak pengurus koperasi. Pengurus adalah perangkat 

organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Koperasi 

untuk kepentingan dan tujuan Koperasi serta mewakili Koperasi baik di dalam 
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maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Jadi dalam 

penelitian ini wajib pajak yang dimaksud adalah pengurus koperasi,dimana 

pengurus koperasi memiliki tanggung jawab atas kepengurusan koperasi. Dalam 

penelitian ini,peneliti ingin menganalisis bagaimana persepsi wajib pajak atas 

diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013 

 Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah 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 kemamakmuran rakyat”. 

  Berdasarkan uraian diatas bahwa kesadaran tidak ada hubungannya dengan 

kemauan membayar pajak dan pemahaman wajib pajak UMKM masih minim, 

maka peneliti melakukan penelitian  yang mengkaji “Persepsi Wajib Pajak 

terhadap PP No 46 Tahun 2013 ditinjau dari Kesadaran dan Pemahaman 

Wajib Pajak ( Studi pada pengurus koperasi di Kabupaten Blora)”.  

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, dirumuskan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi wajib 

pajak tentang PP No 46 Tahun 2013 ditinjau dari kesadaran dan pemahaman 

wajib pajak  
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C. Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah peneliti hanya meneliti persepsi 

wajib pajak yaitu persepsi pengurus koperasi yang ada di Kabupaten Blora atas 

diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi wajib pajak 

terhadap PP No 46 Tahun 2013 ditinjau dari kesadaran dan pemahaman pada 

koperasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

         1.  Sebagai referensi serta bahan perbandingan bagi penelitian di masa yang 

akan datang  

2. Agar koperasi lebih patuh dalam membayar pajak dimana pajak yang 

dibayarkan adalah sumber penerimaan negara yang bertujuan untuk 

kemakmuran rakyat 

 


