
 

 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu pemasukan negara yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan 

& Belanja Negara (APBN) yaitu, pajak yang memiliki kontribusi cukup besar 

dalam pembiayaan pertumbuhan Negara Indonesia. Penerimaan negara dari pajak 

tersebut diharapkan meningkat, seiring dengan semakin besarnya pengeluaran 

pemerintah. Karena hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi untuk 

menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak berdasar Undang-

Undang Perpajakan dengan tingkt efektifitas dan efisiensi yang tinggi. 

Dalam rangka tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya untuk 

mengoptimalkannya. Salah satunya dengan melakukan reformasi terhadap 

peraturan perundang-undangan pajak.  Penyesuaian terhadap Undang-undang PPh 

No. 7 Tahun 1983 dilakukan sampai revisi keempat, yaitu Undang-undang PPh 

No. 36 Tahun 2008 yang resmi diundangkan pada tanggal 23 September 2008 dan 

berlaku efektif mulai tanggal 01 Januari 2009. Dalam Undang-undang tersebut 

tedapat salah satu poin penting terkait penurunan tarif PPh. Menurut Abimanyu 

(2009), tujuan diadakan reformasi dalam perpajakan yaitu: 

a. Optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, meliputi perluasan tax base 

dan stimulus fiskal 

b. Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui layanan prima dan 

penegakan hukum secara konsisten 
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c. Efisiensi administrasi berupa penerapan sistem dan administrasi andal 

dan pemanfaatan teknologi tepat guna  

d. Terbentuknya citra yang baik dan tingkat kepercayaan masyarakat 

yang tinggi, melalui kapasitas SDM yang profesional, budaya 

organisasi yang kondusif, serta pelaksanaan good governance 

Bagi warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan dan telah 

ditetapkan sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran 

pajaknya kepada negara. Umumnya wajib pajak merasa terbebani dengan pajak, 

dikarenakan akan menyebabkan biaya mereka meningkat sehingga jumlah 

pendapatan berkurang. Hal tersebut menimbulkan tindakan penghindaran pajak 

oleh wajib pajak, namun tidak semua demikian. Wajib pajak yang jujur akan 

membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku.  

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:  

Tabel 1.1. 

Tarif PPh OP 

Sampai dengan tahun pajak 

2008 

Tarif Tahun pajak 2009 Tarif 

< Rp 25.000.000 5% <Rp 50.000.0000 5% 

Rp 25.000.0000 – Rp  

50.000.000 

10% Rp 50.000.000 – Rp 

250.000.000 

15% 

Rp 50.000.000 – Rp 

100.000.000 

15% Rp 250.000.000 – Rp 

500.000.000 

25% 
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Rp 100.000.000 – Rp 

200.000.000 

25% >Rp 500.000.000 30% 

>Rp 200.000.000 35%   

 (Sumber: UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan) 

Penurunan tarif PPh ini diharapkan mampu memotivasi wajib pajak untuk 

lebih jujur, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib 

pajak. Semakin banyak WP yang membayar pajak penghasilan, akan menentukan 

tingkat penerimaan pajak penghasilan. Melalui UU perpajakan yang baru 

diharapkan memberikan dampak yang signifikan dan efektif bagi seluruh pihak 

yang terkait. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak dan 

meningkatkan daya saing dengan negara lain, dengan prinsip keadilan dan 

netralitas dalam penetapan tarif pajak. Dengan peningkatan wajib pajak 

diharapkan akan berbengaruh juga terhadap penerimaan bagi hasil pajak yang 

diperoleh oleh Kota/Kabupaten tempat wajib pajak terdaftar. Sehingga dapat 

dilihat tingkat kemampuan Kota/Kabupaten tersebut dalam menggali potensi di 

daerahnya dari segi penerimaan bagi hasil pajak penghasilan. 

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 
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ingin meneliti tentang “ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN TARIF PPH 

ORANG PRIPADI TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK 

DAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA/KABUPATEN 

MALANG.” 

 

1.2 Motivasi Penelitian 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, setiap daerah harus dapat 

menggali sumber-sumber yang ada di tempatnya. Penerimaan daerah selain dari 

PAD, juga ada yang berasal dari dana bagi hasil daerah. Salah satunya dana bagi 

hasil pajak, terdiri dari PPh orang pribadi pasal 21, 25/29 dan PBB. Selama ini 

daerah lebih fokus terhadap penerimaan dari PBB yang persentasenya lebih besar 

dibanding PPh. Selain itu, penelitian-penelitian yang telah ada juga lebih 

memfokuskan pada PBB. Padahal jika ada kerjasama pemerintah daerah dengan 

Dirjen pajak dalam hal informasi tentang data penduduk yang berpenghasilan, 

akan lebih mengefektifkan dan mengefisienkan tingkat penerimaan PPh yang 

dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah. 

Dimasa sekarang ini telah banyak kita lihat potensi usaha yang dimiliki tiap orang 

sangat baik,dengan omzet yang cukup banyak pula dimana merupakan potensi 

sebuah daerah untuk mendapat dana bagi hasil daerah yang tinggi pula. 

Terkait dengan lokasi penelitian yang mengambil wilayah Malang, hal ini 

karena Malang terdiri dari Kota Malang dan Kabupaten Malang. Dimana antara 

Kota dan Kabupaten Malang memiliki wajib pajak yang memiliki perbedaan 

penerimaan penghasilan. Sehingga dapat melakukan perbandingan untuk 

mengetahui kemampuan Kota/ Kabupaten Malang dalam menggali potensi 
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penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak orang pribadi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan motivasi penelitian di atas, maka 

peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimana pengaruh perubahan tarif pajak penghasilan terhadap pertumbuhan 

wajib pajak perorangan dan tingkat penerimaan pajak di Kota/Kabupaten Malang? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak 

setelah adanya perubahan tarif di Kota/Kabupaten Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk 

meningkatkan pelayanan. Menjadi masukan bagi pihak Direktorat 

Jenderal Pajak dan KPP Pratama dalam memahami dampak 

penerapan Undang-undang No.36 Tahun 2008. 

2. Bagi Pemerintah Kota/ Kabupaten Malang 

Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja keuangan guna 

membawa peningkatan penerimaan daerah dimasa yang akan datang. 
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3. 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. 

4. Bagi Pihak lain  

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan wacana, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan 

penelitian lebih lanjut. 

 


