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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor perpajakan merupakan salah satu bagian vital bagi pembangunan 

hampir seluruh negara di dunia. Tidak sedikit negara di dunia yang sangat 

menggantungkan kegiatan perekonomiannya pada penerimaan yang diperoleh dari 

sektor perpajakan, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang kegiatan 

perekonomiannya sangat bergantung kepada penerimaan dari sektor tersebut. Saat 

ini penerimaan dari pajak merupakan salah satu kontributor terbesar bagi APBN 

Indonesia. Dalam APBN 2008, penerimaan dalam negeri yang bersumber dari 

penerimaan perpajakan sebesar Rp 591,978 trilyun atau sekitar 75,97% dari 

keseluruhan besaran pendapatan negara yang disepakati antara pemerintah dan 

Panitia Anggaran DPR-RI yakni Rp 781,354 trilyun (www.balipost.co.id, 2008). 

Hal ini berarti bahwa peran dari sektor perpajakan sangat signifikan bagi 

kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia. 

Posisi perpajakan di Indonesia sebagai penyumbang potensial bagi 

penerimaan negara sendiri saat ini sedang mengalami suatu dilema, khususnya 

bagi posisi Pajak Penghasikan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan ( WP Badan). Di 

satu sisi, semakin tinggi tarif PPh Wajib Pajak Badan yang dikenakan, maka 

semakin tinggi pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Akan tetapi disisi 

yang lain, semakin tinggi tarif PPh Wajib Pajak Badan yang dikenakan                
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di Indonesia, maka akan semakin menjadikan Indonesia tidak bisa bersaing 

dengan negara-negara lain untuk bisa menggerakkan investasi di dalam negeri.  

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan di dunia saat ini cenderung menurun. 

Sebagai suatu gambaran, tarif pajak di negara sekitar kita, seperti Malaysia adalah 

sebesar 20% untuk RM 500.000 pertama dan 27% untuk di atas RM 500.000. 

Contoh turunnya tarif PPh Wajib Pajak Badan yang lebih mencolok lagi 

ditunjukkan oleh Singapura. Di negara ini tarif PPh Wajib Pajak Badan  mulai 

tahun 2008 diturunkan menjadi 18% dengan menggunakan dasar tarif tunggal 

(flat). Sedangkan besarnya tarif tertinggi PPh Wajib Pajak Badan di Indonesia 

dalam UU PPh yang berlaku sekarang adalah 30% (Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2000), jauh lebih tinggi dari tarif pajak negara sekitar. 

Posisi seperti tersebut diatas tentunya sangat mempersulit posisi Indonesia untuk 

bisa menggerakkan aktivitas investasi di dalam negeri karena kalah bersaing 

dengan negara-negara sekitar. 

Pada zaman keterbukaan akses informasi dan teknologi seperti yang ada 

saat ini, penurunan tarif PPh di suatu negara secara otomatis akan menimbulkan 

dampak bagi negara yang lainnya. Didasarkan pada kenyataan bahwa tidak bisa 

bersaingnya tarif PPh Wajib Pajak Badan Indonesia dengan tarif PPh negara-

negara lain, mau tidak mau pemerintah dituntut untuk bisa membenahi sistem 

pajak penghasilan yang diberlakukan di Indonesia untuk tetap bisa menjaga 

kompetensi dalam persaingan ekonomi internasional. Sebagai upaya dari 

pembenahan tersebut, maka sejak tahun 2006, pemerintah bersama-sama dengan 

DPR telah membentuk panitia kerja khusus untuk menyusun suatu Rancangan 
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Undang-Undang Pajak Penghasilan (RUU PPh) baru yang lebih kompetitif. Sejak 

tanggal 23 September 2008, pemerintah telah mengesahkan UU No.36 tahun 2008 

yang merupakan perubahan keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan.  

Salah satu poin penting yang ada dalam UU PPh yang telah disahkan 

adalah perubahan tarif PPh Wajib Pajak Badan menjadi tarif tunggal serta 

diturunkan menjadi 28% di tahun 2009, dan menjadi 25% di tahun 2010. Tarif 

tunggal ini nantinya akan lebih cenderung menguntungkan kalangan industri besar 

dan dikhawatirkan akan melumpuhkan kegiatan perekonomian industri kecil dan 

menengah, oleh karena itu pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi 

Wajib Pajak Badan berskala kecil yaitu UMKM dengan pemberian fasilitas 

pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan 

Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. 

Kebijakan pengurangan tarif ini dilakukan karena DPR dan pemerintah 

ingin memberikan dukungan terhadap perkembangan UMKM ke depan dengan 

memberikan keringanan pajak tersebut (Basuki, 2008). Akan tetapi, pemberian 

insentif tarif PPh bagi UMKM tersebut tentunya juga disertai dengan beberapa 

syarat yang nantinya harus dipenuhi dan tidak semua syarat yang ditetapkan 

tersebut pada akhirnya berpihak pada UMKM. 

Syarat yang dirasa nantinya akan memberatkan sebagian UMKM tersebut 

untuk dapat menikmati fasilitas insentif pada tarif PPh Wajib Pajak Badan yakni 

UMKM tersebut harus berbadan hukum. Jika tidak mempunyai badan hukum 

maka perhitungan PPh-nya akan disamakan dengan perhitungan bagi Wajib Pajak 
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Orang Pribadi yang tarifnya kemungkinan akan jauh lebih tinggi dan bersifat 

progresif, bukan tarif pajak tunggal seperti yang ditetapkan untuk UMKM yang 

berbadan hukum (Drajad H Wibowo dalam Basuki, 2008). Sedangkan di sisi lain, 

tidak semua UMKM yang ada di Indonesia berbadan hukum dan untuk 

memperoleh status badan hukum tersebut tidak sedikit biaya yang nantinya akan 

dikeluarkan. 

Dengan adanya kebijakan pengurangan tarif sebesar 50% terhadap tarif 

PPh Wajib Pajak Badan atas Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp 

4.800.000.000,00 bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai 

dengan Rp 50.000.000.000,00 yang mempunyai badan hukum, maka nantinya 

UMKM-UMKM yang masih belum mempunyai badan hukum dihadapkan pada 

dua pilihan, yaitu apakah akan membadanhukumkan usahanya dengan keuntungan 

bisa ikut menikmati insentif yang diberikan atau tetap tidak berbadan hukum 

dengan konsekuensi nantinya akan menanggung beban pajak yang kemungkinan 

akan lebih besar karena perhitungan pajaknya menggunakan tarif PPh Wajib 

Pajak Orang Pribadi yang masih progresif. Namun yang perlu juga menjadi 

perhatian adalah untuk mempunyai status badan hukum, tidak sedikit biaya yang 

nantinya akan dikeluarkan oleh UMKM. Biaya yang timbul dari upaya untuk 

memperoleh status badan hukum tersebut nantinya akan dirasa semakin 

membebani kalangan UMKM yang sampai saat ini berjuang untuk 

mempertahankan kelangsungan usahanya ditengah-tengah kondisi perekonomian 

Indonesia yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka judul yang diangkat dalam penulisan 

skripsi ini adalah: “DAMPAK KEBIJAKAN PENGURANGAN TARIF 

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DALAM UNDANG-

UNDANG NO.36 TAHUN 2008 TERHADAP BEBAN PAJAK UMKM 

(Studi Pada Beberapa UMKM di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu).” 

 

1.2 Perumusan Masalah dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada fakta yang terdapat pada obyek penelitian, dalam hal ini 

adalah beberapa UMKM yang ada di wilayah Jawa Timur, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah dampak penerapan tarif PPh  dalam UU PPh No.36 tahun 2008 

terhadap beban pajak Wajib Pajak UMKM (sebagai Wajib Pajak Badan dan 

Wajib Pajak Pribadi)? 

2. Bagaimana sebaiknya UMKM menyikapi perubahan tarif PPh dalam UU PPh 

No.36 tahun 2008 terkait dengan pemilihan bentuk usaha UMKM? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Dalam melakukan pembahasan untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan dari penulisan ini agar tujuan dan kegunaan dapat tercapai sesuai 

target yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diperlukan batasan-batasan 

pembahasan sebagai berikut: 
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1. Pembahasan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang 

nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 

7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku 1 Januari tahun 

2009 terkait dengan tarif dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan (bagi 

Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi).  

2. Beban Pajak Penghasilan UMKM yang nantinya akan dihitung adalah beban 

pajak dengan menggunakan tarif PPh Wajib Pajak Badan dan tarif PPh Wajib 

Pajak Orang Pribadi berdasarkan UU PPh No.36 tahun 2008. 

3. Data yang dipergunakan dalam penelitian hanya dibatasi pada penggunaan 

dari laporan keuangan dan SPT Tahunan beberapa UMKM di wilayah kerja 

KPP Pratama Batu untuk tahun pajak 2008. Laporan keuangan tersebut telah 

direkonsiliasi dengan dasar ketentuan perpajakan yang ada, berupa laporan 

laba rugi setelah rekonsiliasi, untuk tujuan penghitungan perbedaan beban 

pajak bagi UMKM sebagai Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Pribadi sesuai 

dengan tarif yang diatur dalam UU PPh No.36 tahun 2008.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut 

adalah :  

1. Untuk mengetahui dampak penerapan tarif PPh dalam UU PPh No.36 tahun 

2008 terhadap beban pajak Wajib Pajak UMKM (sebagai Wajib Pajak Badan 

dan Wajib Pajak Pribadi). 
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2. Untuk mengetahui keputusan yang akan diambil UMKM dalam menyikapi 

perubahan tarif PPh dalam UU PPh No.36 tahun 2008 terkait dengan 

pemilihan bentuk usaha UMKM. 

 

1.4 Kontribusi Penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik untuk 

menunjang proses belajar mengajar maupun dijadikan sebagai bahan 

penelitian lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi 

para pelaku ekonomi (khususnya di sektor UMKM) untuk lebih mencermati 

rencana sistem perpajakan baru (khususnya terkait dengan tarif pajak 

penghasilan) yang diterapkan oleh pemerintah. 

2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk 

mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah dijalankan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi.  

3. Sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan 

melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau 

permasalahan yang serupa. 

 

 


