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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 akhirnya resmi diundangkan

pada tanggal 23 September 2008 dan berlaku efektif mulai tanggal 01 Januari

2009. Salah satu poin penting Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 adalah

penurunan tarif Pajak Penghasilan (tarif PPh).

Pada umumnya wajib pajak ( WP ) merasa terbebani dengan pajak,

karena pajak akan meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan. Semakin

besar tarif pajak maka semakin tinggi biayanya atau semakin rendah

pendapatan yang diperoleh wajib pajak, karena itu wajib pajak akan berusaha

untuk menghindari pajak atau memperkecil pembayaran pajaknya. Tentu saja

tidak semua wajib pajak berperilaku demikian. Wajib pajak yang jujur akan

membayar sesuai dengan tarif pajak ( Hartini : 2009).

Di bawah ini dijelaskan adanya perubahan lapisan tarif PPh sesuai

dengan Dasar hukum : pasal 17 UU PPh nomor 36 tahun 2008 untuk tarif PPh

Orang Pribadi, sebagai berikut: Sampai dengan tahun pajak 2008 lapisan

Penghasilan Kena Pajak (PKP) s.d. Rp 25 juta dikenakan tarif sebesar 5%,

untuk lapisan PKP Rp 25 juta s.d. Rp 50 juta dikenakan tarif sebesar 10%,

lapisan PKP Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta dikenakan tarif sebesar 15%, lapisan

PKP Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta dikenakan tarif sebesar 25% dan untuk

lapisan PKP di atas Rp 200 juta dikenakan tarif sebesar 35%. Sedangkan
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untuk tahun pajak 2009, struktur tarifnya adalah sebagai berikut : lapisan PKP

s.d. Rp 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%, untuk lapisan PKP Rp 50 juta s.d.

Rp 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%, lapisan PKP Rp 250 juta s.d. Rp

500 juta dikenakan tarif sebesar 25% dan untuk lapisan PKP di atas Rp 500

juta dikenakan tarif sebesar 30%.

Sistem pemberian tarif yang digunakan masih merupakan tarif

proporsional, tetapi secara umum bisa dikatakan bahwa perubahan tarif bagi

Wajib Pajak perseorangan ini bersifat menurunkan tarif pajak. Hal ini berarti

bisa diartikan sebagai keuntungan bagi masyarakat Wajib Pajak dan adanya

potensi penurunan penerimaan pajak bagi negara.

Perubahan UU yang telah diberlakukan Menteri Keuangan sejak 1

januari 2009, membuat permasalahan. Direktur Jendral Pajak Darmin

Nasution menghitung, penurunan tarif pada PPh perseorangan akan

mengurangi pendapatan pajak pada 2009 sebesar Rp 12 triliun. Sistem pajak

penghasilan baru untuk badan usaha juga bakal menghilangkan pendapatan

sekitar Rp 14,5 triliun. Di luar itu, ada beberapa pos yang belum disepakati

yang juga bakal mengurangi setoran pajak, yakni batas penghasilan tidak

kena pajak. Sebelumnya, batas tersebut berada di level Rp 13,2 juta setahun.

Mereka yang berpenghasilan Rp 1,1 juta sebulan tidak perlu membayar pajak,

karena tarif PPh diturunkan maka setoran Negara berkurang Rp 34 triliun,

Rizal (2008). Pemerintah dapat menutupi kekurangan setoran pajak hingga

Rp 34 triliun itu dengan menggiatkan ekstensifikasi untuk menambah jumlah

WP dan intensifikasi untuk meningkatkan nilai pembayaran pajak.
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Melalui kebijakan berupa penurunan tarif PPh, diharapkan mampu

mendorong WP agar lebih jujur, faham, konsisten dan sukarela dalam

melaksanakan kewajiban pajaknya. Semakin banyak WP yang membayar

pajak penghasilan, akan menentukan tingkat penerimaan pajak

penghasilannya.

Dengan demikian, diharapkan UU perpajakan yang baru tentang

penurunan tarif ini dapat berdampak signifikan dan efektif bagi semua pihak

yang berkaitan, serta menjadi suatu kemudahan untuk semua pihak dalam

upaya meningkatkan penerimaan pajak serta meningkatkan daya saing

dengan Negara-negara lain, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan

netralitas dalam penetapan tarif pajaknya.

Dari uraian di atas, terdapat masalah yang menarik untuk diteliti yaitu

perubahan tarif PPh mempengaruhi penerimaan negara dari pemungutan PPh

turun sehingga penerimaan bagi hasil PPh yang diterima daerah juga

mengalami penurunan. Selain itu perubahan tarif yang cenderung

menguntungkan tersebut, akan memberikan manfaat kepada wajib pajak atau

masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk

segera membayar pajak, dikarenakan pendapatan setelah pajak yang mereka

peroleh lebih besar dibandingkan dengan tarif PPh yang lama. Berdasarkan

realita tersebut penulis ingin meneliti tentang “ANALISIS PENGARUH

PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN TERHADAP

PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN BAGI HASIL

PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan peningkatan jumlah wajib pajak

dan penerimaan bagi hasil pajak penghasilan terhadap penerimaan daerah

Kota Malang antara sebelum dan setelah perubahan tarif pajak penghasilan”?

1.3 Batasan Masalah

Agar lebih terarah dan bahasannya tidak meluas serta memudahkan

dalam pemecahan masalah, maka batasan yang diberikan oleh peneliti

adalah hanya data Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21, 25 dan

29 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Malang Utara dan KPP

Pratama Malang Selatan tahun pajak 2008 – 2009 yang digunakan sebagai

penghitungan penerimaan bagi hasil pajak penghasilan kota Malang. Selain

itu juga data jumlah wajib pajak orang pribadi mulai tahun 2008 – 2009.

Penelitian tidak dilakukan di KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya

karena pada KPP tersebut hanya mengelola wajib pajak besar dengan jenis

badan dan tidak ada kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak sehingga jumlah

wajib pajaknya sudah tetap jumlahnya, sedangkan pada KPP Pratama

mengelola wajib pajak jenis badan dan orang pribadi.

1.4 Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui selisih dan potensi penerimaan bagi hasil pajak
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penghasilan pada Pemerintah Daerah Kota Malang setelah terjadinya

perubahan tarif dan pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Malang

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja keuangan guna

membawa peningkatan penerimaan daerah.dimasa yang akan datang.

2. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui perbedaan praktek dalam kenyataan yang ada pada

dunia kerja dengan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan serta

menambah wawasan ilmu pengetahuan.

3. Bagi Pihak lain

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan

dan wacana, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan penelitian

lebih lanjut.


