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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan salah satu penerimaan tertinggi negara yang penting bagi 

pembangunan perekonomian indonesia. Reformasi perpajakan sudah mulai 

bergulir dan telah membuahkan hasil yang nyata. Begitu juga dengan usaha 

pemerintah dari segi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Tidak dapat dipungkiri 

lagi bahwa sektor pajak mendapatkan perhatian yang luas beberapa tahun terakhir 

karena kontribusi yang besar dari sektor pajak terhadap penerimaan pemerintah 

yang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak merupakan 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam 

rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di 

dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Nurmanto dalam 

Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa, “Kepatuhan perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. 

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem 

perpajakan Indonesia menganut sistem Self Asessment. Sesuai UU Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem 

pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya self 
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assessment system yang menggantikan official assessment system. Cara 

pemungutan pajak penghasilan di Indonesia mengunakan self assessment system 

yang artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan secara 

mandiri oleh Wajib Pajak. Dengan kata lain, Wajib Pajak menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang (Supadmi dalam Hapsari, 2010). Dalam penerimaan 

pajak, salah satu kontribusi yang sangat besar diperoleh dari sektor ekonomi usaha 

mikro, kecil dan menengah.  

Peran usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap Perekonomian Indonesia 

belakangan jadi menarik dan ramai diperbincangkan mengingat jumlah lapangan 

kerja yang besar di sektor ini. Adanya UMKM tentunya membuka kesempatan 

kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini juga dapat membantu Pemerintah 

sebagai solusi untuk mengurangi pengangguran, sehingga dapat menjadi salah 

satu solusi untuk mengatasi masalah sosial.  

Tabel 1.1 

PERBANDINGAN DATA USAHA MIKRO,KECIL, DAN MENENGAH 

Sumber : Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 

 

Sektor 

Kegiatan 

2010 2011 2012 

Tenaga 

Kerja 

Unit Usaha 

(Unit) 

Tenaga 

Kerja 

Unit Usaha 

(Unit) 

Tenaga 

Kerja 

Unit Usaha 

(Unit) 

Usaha 

Mikro 

93.014.759 53.207.500 94.957.797 54.559.969 99.859.517 55.856.176 

Usaha 

Kecil 

3.627.164 573.601 3.919.992 602.195 4.535.970 629.418 

Usaha 

Menengah 

2.759.852 42.631 2.844.669 44.280 3.262.023 48.997 

Jumlah 99.401.775 53.823.732 101.722.458 55.206.444 107.657.509 56.534.592 
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Jumlah tenaga kerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik itu 

dari sektor usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah. Pada tahun 2010 

tingkat pengangguran berkurang dengan pertambahan tenaga kerja di sektor 

UMKM, sebanyak 93.014.759 meningkat menjadi 94.957.797 di tahun 2011 dan 

ditahun 2012 meningkat kembali menjadi 99.859.517. Perkembangan sektor 

UMKM, baik dari segi tenaga kerja maupun unit usaha terus meningkat dengan 

angka yang signifikan. Selain membantu Pemerintah Indonesia dalam membuka 

kesempatan kerja yang lebih luas bagi masyarakat, UMKM juga menjadi 

penyumbang terbesar bagi nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini Indonesia 

telah menjadi salah satu anggota negara-negara G20 yang merupakan kumpulan 

20 negara penghasil Produk Domestik Bruto terbesar di dunia. Produk Domestik 

Bruto (PDB) sendiri merupakan sebuah ukuran makro ekonomi untuk 

memperlihatkan kemampuan dari suatu negara dalam memproduksi barang dan 

jasa dalam waktu tertentu. Dari PDB inilah kemudian terlihat bagaimana kekuatan 

ekonomi dari suatu negara.  

Di Indonesia sendiri, UMKM turut andil dalam menyumbang jumlah PDB 

di Indonesia. Misalnya pada data Kementerian Negara Koperasi dan UMKM di 

tahun 2009, di mana UMKM memiliki porsi sebesar 58,17% terhadap jumlah 

PDB. Data ini memperlihatkan peran besar UMKM dalam bagi pertumbuhan serta 

pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto 

(PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. 

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap 

penerimaan pajak, terdapat miss-match dimana kontribusi UMKM pada 
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penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total 

penerimaan pajak. Ketidak imbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan 

suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan masih sangat rendah. 

Berdasarkan data BPS, UMKM memberikan kontribusi pada Produk 

Domestik Bruto (PDB) nasional yang cukup besar. Dalam periode tahun 2008 

sampai dengan tahun 2011, kontribusi UMKM pada PDB nasional selalu diatas 

50% dari total PDB nasional.  Gambar 1.1 menunjukkan bahwa secara konsisten 

UMKM memberikan kontribusi yang besar dalam PDB nasional. Pada tahun 

2011, misalnya, nilai PDB nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 

2.277 triliun. Dari nilai PDB tersebut, peran UMKM tercatat sebesar Rp.1.269.3 

triliun atau 55,7% dari total PDB nasional, sementara usaha besar berkontribusi 

sebesar Rp. 1.007,7 triliun atau 44,3%. Dengan kontribusi UMKM yang besar 

pada perekenonomian nasional tersebut, seharusnya juga berpotensi untuk 

meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. 

Gambar 1.1 

Kontribusi UMKM terhadap Pajak 

 

Sumber: diolah dari data Kementerian Koperasi &UMKM 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0.0%

33.2% 33.0% 32.8% 32.7% 32.4% 33.4%39.3%

10.7% 10.1% 10.9% 10.8% 10.8% 7.1%
16.6% 14.5% 14.6% 14.7% 14.7% 14.6% 15.2%

44.1% 41.5% 41.6% 41.7% 41.8% 42.2% 44.3%
Usaha Besar

Usaha Menengah

Usaha Kecil

Usaha Mikro
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Namun demikian data penerimaan pajak tahun 2005 sampai tahun 2011 

menunjukkan, sebagian besar penerimaan pajak masih didominasi bukan oleh 

UMKM, melainkan oleh usaha besar. Pada tahun 2009 misalnya, pembayaran 

pajak UMKM hanya sebesar sebesar Rp 2,81 triliun, atau sebesar 0.5% dari total 

penerimaan pajak yang sebesar Rp565,77 triliun. Begitu juga pada APBN 2012, 

Pajak Penghasilan (PPh) non migas ditargetkan sebesar Rp445,7 triliun dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) ditargetkan sebesar Rp336,1 triliun, akan tetapi dari 

sebagian besar target tersebut direalisasibukan dari UMKM melainkan dari usaha 

besar. Isu kepatuhan perpajakan sendiri menjadi penting karena ketidakpatuhan 

secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti tax 

evasion dan tax avoidance ,yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana 

pajak ke kas negara.  

Hasil penelitian Jamin (2010) mengungkapkan bahwa tingkat kepatuhan 

WP badan lebih tinggi dibandingkan WPOP. Hal ini dapat terjadi karena tingkat 

pemahaman perpajakan WPOP yang kurang, atau bahkan WPOP sama sekali 

tidak memahami kewajiban perpajakan. WP Badan lebih tinggi kepatuhannya 

karena WP badan lebih cenderung menggunakan konsultan atau memperkerjakan 

karyawan yang secara khusus mengurusi masalah pajak perusahaan. Sedangkan 

Wajib Pajak Orang Pribadi cenderung mengurusi sendiri masalah pajaknya. 

Sadhani (2004 dikutip Tarjo dan Kusumawati, 2006) menjelaskan bahwa tingkat 

kepatuhan perpajakan masih tergolong rendah yang ditunjukkan dengan masih 

sedikitnya jumlah individu yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

dan melaporkan SPT.  
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Menurut peneliti terdahulu (Choiriyatuz, 2010), Kota Jakarta Selatan 

hingga tahun 2010 mencatat terdapat sebanyak 43.268 WPOP usahawan yang 

terdaftar dan sebanyak 34.183 WPOP yang efektif. Meski demikian, hanya 25.313 

WPOP yang menyampaikan SPT, yang berarti tingkat kepatuhan WPOP di Kota 

Jakarta hanya 74,05%. Berdasarkan data yang ada pula dilihat bahwa tingkat 

kepatuhan WPOP di Kota Jakarta Selatan ternyata makin menurun dari tahun ke 

tahun. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengetahui tingkat kepatuhan 

wajib pajak umkm adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha 

umkm terhadap peraturan perpajakan. Mayoritas pelaku UMKM  yang tidak 

memahami seluk-beluk perpajakan dan tingkat pendidikan pelaku UMKM rata-

rata tidak terlalu tinggi menjadi faktor utama kendala tersebut. Dari sisi fiskus, 

kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang perpajakan untuk pengusaha umkm. 

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahaman pelaku UMKM 

mengenai kewajiban perpajakan dan tingkat kepatuhannya, penulis bermaksud 

melakukan penelitian dengan mengangkat masalah ini dengan judul, 

“PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERHADAP 

KEPATUHAN PELAKU PENGUSAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 

(STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA BANDUNG CIBEUNYING) . 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah : 
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1. Bagaimana pemahaman wajib pajak UMKM terhadap kewajiban 

perpajakan. 

2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. 

3. Seberapa besar pengaruh pemahaman kewajiban perpajakan terhadap 

tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

 Maksud dari penelitian adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis 

data dan informasi yang relevan guna mendapatkan pembuktian ilmiah terkait 

pengaruh pemahaman atas kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan para pelaku 

pengusaha mikro, kecil dan menengah pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai : 

1. Pemahaman atas kewajiban perpajakan pada pengusaha UMKM. 

2. Kepatuhan atas kewajiban perpajakan para pelaku pengusaha UMKM. 

3. Seberapa besar pengaruh pemahaman atas kewajiban perpajakan terhadap 

kepatuhan para pelaku pengusaha UMKM. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan ilmu akuntansi 

Hasil penelitian untuk pengembangan ilmu Akuntansi dengan melakukan 

penelitian secara empirik tentang, “Pengaruh Pemahaman Kewajiban 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaku Pengusaha Mikro, Kecil Dan 

Menengah pada KPP Pratama Bandung Cibeunying . 

2. Pemecahan Masalah 

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu memberikan solusi atas 

permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya pemahaman kewajiban 

perpajakan pada pengusaha UMKM. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis 

mengambil lokasi di KPP Pratama Bandung Cibeunying yang terletak di Jl. 

Purnawarman No.21 Bandung. Waktu yang digunakan dalam survey penelitian ini 

pada bulan Juni, yaitu pada tanggal 20-21 Juni 2015. 

 

 


