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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pandemi virus corona saat ini pada dasarnya adalah krisis kesehatan 

yang ditandai dengan serangannya yang tiba-tiba, penularan yang cepat, 

berpotensi kematian, dan serta kurangnya vaksin saat ini untuk melawan 

dampaknya. Semakin luas krisis virus corona global (GCC), banyak ragam 

dimensi yang berdampak salah satunya ekonomi. Di beberapa negara telah 

meningkat pesat ke tingkat yang tidak tercapai sejak krisis ekonomi global. 

Volume dan nilai perdagangan internasional menurun, utang pemerintah 

dan swasta telah meningkat. Tidak akan mudah untuk pulih dari situasi 

ekonomi ini (Leigh, 2020). Di Indonesia pemerintah telah menurunkan 

kebijakan Pembatasan Sosial sebagai mengurangi mobilitas aktivitas yang 

dilakukan serentak di banyak wilayah Indonesia sebagai upaya untuk 

memutus rantai penyebaran virus Covid-19 pada periode April 2020 lalu. 

Hal ini membuat turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena roda 

aktivitas ekonomi terganggu, bahkan beberapa usaha terhenti tidak bisa 

beroperasi hal ini mengakibatkan penurunan omset, banyak perusahaan 

tidak mampu untuk membayar biaya-biaya pengeluaran. 

Melihat realita ini di masa pandemi Covid-19, pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

82/Pmk.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak 

Berdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Karena banyak wajib 

pajak yang menghadapi penurunan omzet, maka pemerintah telah 

mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk mengatasi masalah 

ekonomi agar daya usaha masyarakat tetap stabil dan tidak membebani 

wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Di dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/Pmk.03/2021 di dalamnya juga 

berisi Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018, di mana usaha yang 

memiliki peredaran bruto dibawah 4,8 miliar dengan tarif final 0,5% dan 



2 
 

berdampak pandemi Covid-19, kewajiban pajaknya ditanggung oleh 

Pemerintah (DTP). PPh final tersebut tidak diperhitungkan sebagai 

penghasilan yang dikenakan pajak. Wajib pajak hanya mengajukan 

permohonan untuk mendapat manfaat realisasi insentif pajak, sedangkan 

peredaran bruto diatas 4,8 miliar badan pemerintah memberikan 

pengurangan angsuran PPh Pasal 25 berupa potongan angsuran sebesar 30% 

dan menjadi 50% dan, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. 

Dalam kasus yang terjadi CV. ABC dan CV. XYZ merupakan salah 

satu sektor usaha yang mengalami imbas dari pandemi ini. Perusahaan ini 

memiliki bidang usaha yang bergerak dalam expedisi jasa angkutan darat 

dengan trayek lintas pulau. Perusahaan CV. XYZ yang peredaran bruto 

dibawah 4,8 miliar, sedangkan perusahaan CV ABC memiliki peredaran 

bruto diatas 4,8 miliar. Maka perusahaan CV. ABC menggunakan tarif 

pajak penghasilan Pasal 31E dan pembayaran dikenai PPh Pasal 25 

angsuran bulanan dari Pasal 29, sedangkan CV. XYZ dikenai PPh Final 

dengan tarif 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 yang terbit pada tanggal 1 Juli 2018. Yang tertulis dalam Pasal 10 Ayat 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, di mana untuk penghasilan 

dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau 

diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir 

Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma 

lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan. Dengan penghasilan yang 

dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 adalah, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak 

Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. 

Tujuan diterbitkannya insentif pajak ini dinilai dapat mengurangi beban 

para pelaku usaha baik karena cara perhitungan yang mudah yaitu hanya 

mengalikan tarif PPh dengan penghasilan bruto untuk peredaran omset 

dibawah 4,8 miliar tanpa perlu membayar pajak penghasilan wajib pajak 

yang mendapat insentif PPh Final PP 23 hanya perlu melaporkan omzetnya 
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melalui website www. djponline.pajak.go.id dan peredaran bruto diatas 4,8 

miliar menggunakan insentif pengurangan angsuran meringankan wajib 

pajak dalam pembayaran angsuran PPh Pasal 25. Perlu diingat insentif ini 

digunakan jika terjadi penurunan omzet agar tidak terjadi kurang bayar yang 

besar pada akhir tahun pajak. Berdasarkan latar belakang permasalahan, 

penulis membahas dan mengkaji tentang Penerapan Implementasi 

Kebijakan Insentif Pph Final (Pp.23) Dan Pengurangan Angsuran Pph Pasal 

25 Pada Wajib Pajak Badan 

1.2 Rumusan Masalah/Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba 

merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitu : 

1. Bagaimana dampak setelah memanfaatkan insentif PPh final 

(PP.23) Ditanggung Pemerintah pada CV. XYZ? 

2. Bagaimana dampak laporan keuangan CV. ABC yang 

ditimbulkan akibat dari adanya insentif pengurangan angsuran 

PPh Pasal 25? 

3. Bagaimana perhitungan pengurangan angsuran Pasal 25 serta 

tata cara memanfaatkan insentif pajak PPh Final (PP.23) dan 

insentif pajak pengurangan PPh Pasal 25? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang dipaparkan maka tujuan dari penulis 

skripsi ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dampak apa yang terjadi setelah penggunaan 

insentif PPh final (PP.23) Ditanggung Pemerintah pada CV. 

XYZ? 

2. Untuk mengetahui dampak apa yang terjadi setelah penggunaan 

insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25? 

3. Dapat memahami cara perhitungan pengurangan angsuran Pasal 

25 dengan adanya insentif pajak serta sistematika implementasi 

dari tata cara pemanfaatan insentif pajak PPh Final (PP.23) dan 

pengurangan angsuran PPh Pasal 25 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulis skripsi dapat mengetahui bahwa dengan adanya 

penelitian skripsi ini bisa membantu guna sebagai informasih yang 

diperlukan dan mencari dasar teori yang diperoleh dan diperlukan dengan 

kenyataan sebenarnya. 

A. Manfaat Teoritis ; 

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan bagi 

siapapun yang ingin mengetahui tentang penggunaan program 

insentif pajak PPh Final PP.23 dan pengurangan angsuran PPh 

Pasal 25 pada wajib pajak badan 

2. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dipergunakan sebagai bahan study literature bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam tentang 

program insentif pajak 

B. Manfaat Praktis ; 

1. Dapat secara langsung mengaplikasikan perhitungan PPh Final 

atas penghasilan CV. XYZ dan implementasi pengurangan 

angsuran PPh Pasal 25 pada CV. ABC 

2. Memperoleh ilmu pengetahuan, pemahaman, keterampilan 

dalam mengetahui peraturan terkait dengan insentif pajak PPh 

Final (PP.23) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 

3. Bagi Instansi 

Membantu memberikan masukkan kepada pihak instansi 

terhadap pengendalian internal terhadap siklus pendapatan.  


