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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian 

Indonesia belakangan jadi menarik dan ramai diperbincangkan mengingat 

jumlah lapangan kerja yang besar di sektor ini. Selain itu, tentu saja karena 

kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto. Sebagaimana Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di banyak negara, UMKM Indonesia 

juga memainkan peranan signifikan bagi perekonomian nasional. Menurut  

Inasius (2014) di Indonesia, jumlah UMKM mencapai  56 juta unit dan 

menyumbang sekitar 60% dari total Gross Domestic Product (GDP) dan 

menampung 97% dari total tenaga kerja pada tahun 2012. Meski UMKM 

berperan dominan terhadap perekonomian nasional, apabila dikaitkan dengan 

 pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kepatuhan pajak UMKM 

masih belum memadai. Meski jumlah UMKM di atas 50 juta unit, jumlah 

pembayar pajak orang pribadi yang memiliki NPWP masih sekitar 20 juta.  

Untuk mengetahui jumlah UMKM di Indonesia setiap tahunnya dapat 

dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Daftar UMKM di Indonesia 

Sumber : BPS dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM 

Kebijakan menyasar UMKM dengan kewajiban membayar pajak 1% 

terkait dengan omzet dinilai oleh Dirjen Pajak sesuai dengan International 

Best Practice karena pemajakan sektor UMKM itu, bukan hanya masalah 

Indonesia, di Negara maju pun mengalami kesulitan. Terkait kebijakan dalam 

Peraturan Pemerintah No 46/2013  tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu, tidak saja membawa angin segar bagi pelaku 

UMKM dengan tarif yang kompetitif, tetapi juga kesederhanaan dalam 

pemenuhan kewajiban pelaporan pajak tahunan. Karena itu, kombinasi tentang 

PPh 1% dan peningkatan batasan untuk jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

adalah solusi yang selaras menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. 

No. Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011 2012 
1 Jumlah UMKM Unit 51 409 612 52 764 603 53 823 732 55 206 444 56 534 592 

2 Pertumbuhan 

Jumlah UMKM 

Persen 2,52 2,64 2,01 2,57 2,41 

3 Jumlah Tenaga 
Kerja UMKM 

Orang 94 024 278 96 211 332 99 401 775 101 722 458 107 657 509 

4 Pertumbuhan 

Jumlah Tenaga 

Kerja UMKM 

Persen 3,90 2,33 3,32 2,33 5,83 

5 Sumbangan 

PDB UMKM 
(harga konstan) 

Rp. Miliar 1 165 

753,20 

1 212 

599,30 

1 282 

571,80 

1 369 

326,00 

1 504 928,20 

6 Pertumbuhan 

sumbangan 

PDB UMKM 

Persen 6,04 4,02 5,77 6,76 9,90 

7 Nilai Ekspor 

UMKM 

Rp. Miliar  178 008,28  162 

254,52 

 175 894,89  187 441,82  208 067,00 

8 Pertumbuhan 

Nilai Ekspor 
UMKM 

Persen 26,82 -8,85 8,41 6,56 11,00 
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Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa adanya wacana pengenaan 

pajak atas UMKM menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan. 

Kontroversi tersebut sebagian besar terkait besaran pajak yang akan dipungut 

maupun besaran batasan omzet untuk dikenakan pajak. Pada umumnya para 

pihak yang berkeberatan atas pengenaan pajak tersebut menggunakan aspek 

keadilan sebagai argumentasi dasar. 

Rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM, sementara mereka 

mendominasi peran dalam perekenomian menimbulkan efek pada rasa 

keadilan. Untuk mengetahui kepatuhan SPT tahunan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bandung Cibeunyingdapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini : 

 Tabel 1.2  

Kepatuhan SPT Tahunan di KPP Pratama Bandung Cibeunying 

TAHUN PAJAK 

WP WAJIB LAPOR SPT MASUK 

ORANG 

PRIBADI 
BADAN 

ORANG 

PRIBADI 
BADAN 

2008        36.744          6.550       12.791          2.645  

2009        61.619          7.010       27.844          3.127  

2010        72.773          7.482       34.007          2.998  

2011        80.705          8.090       29.345          2.696  

2012        87.395          8.786       36.074          2.675  

2013        92.900          9.373       33.802          3.083  

Sumber : KPP Pratama Bandung Cibeunying 

Pelaku UMKM yang tidak terdaftar dalam administrasi pajak, 

misalnya, akan menjual barang yang sama dengan harga yang lebih rendah 
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dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang terdaftar. Pelaku usaha yang 

terdaftar harus memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan 

menambah harga jual ke konsumen, sementara pelaku usaha yang tidak 

terdaftar tidak harus melakukannya, untuk barang yang sama. Di pihak lain, 

pelaku usaha yang terdaftar harus menyisihkan penghasilan yang diperoleh 

untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) terutang, sementara pelaku usaha 

yang tidak terdaftar dapat menikmati seluruh penghasilan yang diperolehnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 

2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam pasal 1, 

disebutkan : 

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

 

Zain (2007) mengemukakan bahwa pajak merupakan salah satu alat 

yang penting bagi pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi, politik, dan 

sosial. Saat ini masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar 

sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak 

hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi pada pekerja 

profesional. Sedangkan perkembangan usaha kecil dan menengah sangat 

dinamis yang barang kali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun 

jaring pengaman bagi wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, 

terutama bagi usaha kecil menengah masih lepas dari jeratan pajak. 
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Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Perilaku tersebut sangat dipengaruhi oleh motivasi. Biasanya motivasi akan 

berpengaruh terhadap intensitas perilaku (termotivasi, tanpamotivasi, dan 

apatis), dan kesesuaian dengantujuan perilaku (efektif, tidak efektif) 

(Budiatmanto,1999). 

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala 

sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang 

membuat perilaku seseorang dapat sesuai yang diharapkan (Sulistiyono, 2012). 

Sedangkan menurut Nasucha (2005), kepatuhan Wajib Pajak dapat 

diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan 

untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam 

perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran 

tunggakan. 

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan 

negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

(Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan 

bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan 

Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak 

orang pribadi. 
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Palil (2005) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang 

pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion, yaitu upaya 

Wajib Pajak menghindari pajak terhutang secara ilegal dengan cara 

menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Pengetahuan tentang peraturan 

pajak akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak terhadap kawajiban pajak. 

Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib 

pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Pancawati dan Nila, 2011). 

Melalui pendidikan formal dan non formal dapat meningkatkan 

pengetahuan wajib pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal 

yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak. 

Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor tersebut 

yang dituangkan dalam skripsi dengan judul : 

“Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak dan Pengetahuan 

Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak 

di Kalangan UMKM.”  

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

membayar pajak di kalangan UMKM ? 
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2. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan membayar pajak di kalangan UMKM ?  

3. Apakah kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang peraturan 

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di kalangan 

UMKM ? 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1) Mengetahui apakah kesadaran membayar pajak mempengaruhi kepatuhan 

membayar pajak di kalangan UMKM. 

2) Mengetahui apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan 

mempengaruhi kepatuhan membayar pajak di kalangan UMKM. 

3) Mengetahui apakah kesadaran membayar pajak dan pengetahuan tentang 

peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di 

kalangan UMKM. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penulis harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

1. Penulis 

Dapat menambah wawasan, pengalaman, serta ilmu yang tidak didapatkan 

dibangku perkuliahan terutama dalam bidang perpajakan. 
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2. Aparat Pajak 

Diharapkan dapat menambah sedikit masukan yang sifatnya mengarah 

pada peningkatan pendapatan pajak. Serta dapat dijadikan sebagai 

tambahan informasi bagi pihak-pihak lain yang terkait pada masalah yang 

penulis bahas. 

3. Bagi Pembaca 

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan bahan penelitian 

lebih lanjut mengenai masalah yang dapat dijadikan informasi tambahan 

dalam melaksanakan penyusunan Tugas Akhir. 

 

1.5.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Alamat Jalan 

Purnawarman Nomor 21 Bandung. Penelitian ini dilakukan dari bulan 

Desember2014 sampai dengan selesai. 

 


