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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perekonomian nasional yang sedang dalam kondisi perlambatan terutama 

akibat ekonomi global yang sedang dalam situasi ketidakpastian. Dalam hal ini 

kebijakan fiskal, memiliki peran yang strategis dalam mempengaruhi jalannya 

perekonomian agar sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah melalui kebijakan 

fiskal, telah berupaya mendorong kinerja perekonomian (Kemenkeu, 2013). Dari 

sisi penerimaan, melalui instrumen perpajakan pemerintah telah memberikan 

kebijakan insentif perpajakan (tax allowances, tak holiday, tax cut, dll) 

diharapkan dapat memberikan stimulus bagi dinamika perekonomian nasional. 

 Dalam rangka menjaga arah pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek-

menengah, serta untuk meningkatkan daya beli masyarakat, dapat dilakukan 

melalui pemberian tax cut kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemberian tax cut 

dapat diberikan dengan mengurangi tarif pajak ataupun objek pajaknya. Beberapa 

bentuk tax cut yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang 

diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, adalah; penyesuaian lapisan 

penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), 

dan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana diatur 

dalam Pasal 7 ayat (3) yang salah satunya meningkatkan Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) (Kemenkeu, 2015a).  
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 Penyesuaian besarnya PTKP telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016. Penyesuaian PTKP di 

Indonesia yang beberapa kali mengalami kenaikan dari besaran PTKP 

sebelumnya, akan berdampak menurunnya penerimaan pajak penghasilan. Namun 

di sisi lain, dengan adanya kenaikan PTKP diharapkan dapat memberikan 

keringanan kepada masyarakat dalam membayar beban pajaknya, sehingga 

kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Lebih lanjut, kenaikan PTKP 

diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang akan berujung pada 

peningkatan penerimaan pajak jenis PPN.  

 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan batasan minimal 

penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan 

(PPh). Kebijakan penyesuaian besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

akan dinikmati oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang bekerja sebagai pegawai 

atau karyawan, dan buruh. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang memiliki 

pekerjaan bebas dan/atau wiraswasta. Di Indonesia, Penghasilan Tidak Kena 

Pajak (PTKP) bersifat variatif karena disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak 

yang bersangkutan. Wajib Pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun 

yang telah memiliki anak memiliki jumlah yang berbeda secara proposional. Hal 

ini sesuai dengan teori daya pikul, dimana beban pajak untuk semua orang harus 

sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-

masing orang (Mardiasmo, 2013, 3).  

 Analisis dampak kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap 

penerimaan PPN sektor dagang telah dibuktikan oleh Setiawan et al. (2015) di 
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kota Batu. Hasil dari tujuan pemerintah dengan adanya kenaikan tarif PTKP 

mengakibatkan take home pay masyarakat menjadi bertambah, akan tetapi tidak 

memberikan motivasi bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Hal 

tersebut dibuktikan dengan realisasi penerimaan PPN kota Batu mengalami 

penurunan di tahun 2013. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Nafia dan Sunandar 

(2016) menganalisis perbedaan penerimaan pajak penghasilan sebelum dan 

sesudah kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan menggunakan 

sampel Kantor Pelayanan Pratama Tegal. Hasilnya menunjukkan terdapat 

perbedaan antara sebelum dan sesudah kenaikan PTKP. Kenaikan PTKP 

mengakibatkan semakin meningkatkanya penerimaan Pajak Penghasilan. Selain 

itu, penelitian ini juga membuktikan perubahan besarnya PTKP juga 

meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tegal. Farnika 

(2013) melakukan analisis penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat 

Jendral Pajak wajib pajak besar setelah pemberlakuan kenaikan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak. Dalam analisisnya, penerimaan pajak mengalami peningkatan 

dari tahun 2006-2009 dikarenakan PPh Pasal 21,dan PPN dan PPnBM juga 

mengalami kenaikan. Pajak Penghasilan OP baru muncul pada tahun tersebut 

dengan nominal yang cukup besar. 

 Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan kepada perubahan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikemas dengan judul “Analisis 

Efektivitas Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam 

Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak”. Menganalisis efektivitas pemberlakuan 

kenaikan PTKP ini menjadi penting untuk dilakukan karena dua alasan. Pertama, 
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untuk memberikan penilaian bahwa kebijakan yang dipilih oleh pemerintah 

berdampak efektif terhadap peningkatan penerimaan pajak, selain itu penelitian 

yang terdahulu hanya terbatas pada analisis penerimaan sebelum dan sesudah 

tanpa adanya penilaian efektivitas. Kedua, penelitian ini mengambil objek Kantor 

Wilayah DJP III Jawa Timur. Kanwil DJP III sendiri menaungi 15 KPP dan 7 

KP2KP. Sehingga lingkup penelitian yang dilakukan sangat luas, secara langsung 

akan menilai efektivitas pemberlakuan kenaikan PTKP pada regional III. 

Penelitiaan terdahulu lebih banyak mengambil objek penelitian berupa KPP 

(Kantor Pelayanan Pajak Pratama) sehingga lingkup objeknya lebih kecil.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan terkait dengan perubahan kenaikan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Wilayah DJP III 

Jawa Timur ? 

2. Bagaimana tingkat penerimaan PPh Pasal 21, dan PPN sebelum kenaikan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Wilayah DJP III 

Jawa Timur? 

3. Bagaimana tingkat penerimaan PPh Pasal 21, dan PPN sesudah kenaikan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Wilayah DJP III 

Jawa Timur? 

4. Apakah pemberlakuan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

di Kantor Wilayah DJP III Jawa Timur berdampak efektif terhadap 

peningkatan penerimaan PPN? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah 

DJP III Jawa Timur untuk menerapkan perubahan kenaikan Penghasilan 

Tidak Kena Pajak (PTKP). 

b. Menganalisis tingkat penerimaan PPh Pasal 21, dan PPN sebelum 

kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Wilayah 

DJP III Jawa Timur 



6 

c. Menganalisis tingkat penerimaan PPh Pasal 21, dan PPN sesudah

kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada Kantor Wilayah

DJP III Jawa Timur.

d. Menganalisis efektivitas pemberlakuaan kenaikan Penghasilan Tidak

Kena Pajak (PTKP) di Kantor Wilayah DJP III Jawa Timur terhadap

peningkatan penerimaan PPN.

C.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah informasi, 

wawasan dan referensi bagi lingkungan akademisi. Secara khusus, 

penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas pemberlakuan kenaikan 

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 

b. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi kepada 

masyarakat, banyaknya kemudahan dalam membayar pajak. 

Bagi Direktorat Jendral Pajak 

Penelitian ini membantu pemerintah terkait khususnya Direktorat 

Jendral Pajak dalam penilaian efetivitas kebijakan-kebijakan perpajakan 

yang dibuat yang mampu mempengaruhi penerimaan perpajakan.  
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