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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan tax ratio secara bertahap 

dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. 

Peningkatan secara bertahap tax ratio dilakukan melalui penyempurnaan terhadap 

kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat semakin luas, 

dan potensi pajak yang ada dapat dipungut secara optimal. Langkah-langkah 

strategis telah beberapa kali ditempuh oleh pemerintah yang ditandai dengan 

beberapa kali perubahan Undang-Undang perpajakan yang cukup signifikan. 

Potensi pajak yang dapat digali di Indonesia sebenarnya cukup besar, namun yang 

terjadi di lapangan adalah penerimaan pajak masih jauh berada dari potensi yang 

ada.Dilihat dari sumbernya, penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri 

dan pajak perdagangan internasional.  

Dalam satu dekade terakhir nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) mengalami peningkatan yang sangat besar, menjadi hampir 

empat kali lipatnya. Total BelanjaNegara yang pada tahun 2004 hanya sebesar 

Rp427,2 triliun meningkat menjadi Rp1.639,4 triliun pada tahun 2013. Dalam 

dokumen Rancangan APBN Perubahan 2014, angka belanja ini kembali 

meningkat menjadi Rp1.849,5 triliun. Total belanja pemerintah ini memberikan 

kontribusi antara 16,2% - 19,9% dari total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) 

nasional. 
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Untuk mendanai Belanja Negara tersebut, pemerintah memerlukan 

sumber-sumber pendapatan negara baik berupa penerimaan perpajakan maupun 

penerimaan bukan pajak. Dalam beberapa dekade terakhir, kontribusi penerimaan 

perpajakan jauh lebih banyak dibanding kontribusi penerimaan bukan pajak. Jika 

dilihat dari rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (taxratio) mencapai sekitar 

12%. Bandingkan nilai ini dengan rasio belanja terhadap PDB (16,2% - 19,9%). 

Perkembangan tax ratio selama periode 2004-2014 dapat dilihat pada gambar 1.1 

di bawah ini. 

 

 

Sumber: Nota Keuangan, diolah penulis (2004-2012 LKPP audited, 2013 LKPP unaudited, 2014 

RAPBN-P) 

 

Gambar 1.1 

Perkembangan APBN 2004-2014 (Rp triliun) 

 



3 
 

Gambar di atas menunjukkan bahwa dilihat dari proporsinya terhadap 

Produk Domestik Bruto (tax ratio), kontribusi penerimaan perpajakan meningkat 

dari 12,2% pada tahun 2004 menjadi 13,3% pada tahun 2008 dan menurun 

menjadi 12,2% pada tahun 2014. Hal ini menandakan tax ratio Indonesia masih 

rendah. Namun demikian, bagi negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan 

tersebut menunjukkan bahwa peranan perpajakan semakin penting sebagai sumber 

utama pendapatan negara. 

Selain mengalami peningkatan secara nominal dari sebesar Rp280,6 triliun 

pada 2004 menjadi Rp1.077,1 triliun pada 2013 (hampir empat kali lipat) 

penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan jika dilihat dari 

kontribusinya terhadap total pendapatan negara, dari 69,6% pada 2004 menjadi 

75,0% pada 2013. Kontribusi ini diperkirakan akan mencapai 77,1% dalam 

RAPBN-P 2014. 

 

Sumber: Nota Keuangan, diolah penulis (2004-2012 LKPP audited, 2013 LKPP unaudited, 2014 

RAPBN-P) 

Gambar 1.2 

Penerimaan Perpajakan 2004-2014 (Rp triliun) 
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Tax ratio merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak 

dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio itu 

dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat 

dalam suatu negara. Logikanya, semakin tinggi nilai tax ratio maka semakin patuh 

Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan di negara tersebut. Dengan 

melihat tax ratio menandakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih 

tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat, rasio pajak 

Indonesia diakui masih sangat rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara 

lain dalam satu kawasan.  

Tax ratio rendah karena sangat ditentukan oleh struktur perekonomian. 

Perekonomian Indonesia  sesungguhnya secara riil digerakkan oleh para pelaku 

UMKM. Sebagian besar tenaga kerja diserap dari sektor ini. UMKM memberikan 

kontribusi yang nyata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 

ekspor. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah, diperkirakan kontribusi KUKM termasuk koperasi, saat ini 

mencapai 57% dari PDB. Jumlah angkatan kerja yang diserap sekitar 118 juta 

orang dan jumlah unit usaha mencapai 55,8 juta unit (Anandita Budi S, 2012). 

Kekuatan dan peranan UMKM tersebut dapat dilihat dari data yang mendukung 

bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 menyatakan jumlah 

pelaku usaha mikro mencapai 55,8 juta atau 98,79%. Dalam penyerapan tenaga 

kerja yang mencapai lebih dari 118 juta orang memperlihatkan bahwa keberadaan 

UMKM telah memberikan kontribusinya secara nyata.Kontribusi ini 
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menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia mempunyai kemampuan untuk 

memperkuat struktur perekonomian nasional. Tabel di bawah ini menunjukkan 

peran UMKM terhadap nilai PDB pada tahun 2011-2012. 

Tabel 1.1 

 

Perkembangan Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) 

Menurut Skala Usaha Tahun 2011-2012 

Atas Dasar Harga Konstan 2000 

No 

 

Skala Usaha 

Jumlah (Rp Milyar) Perkembangan  

 

Tahun 2011 Tahun 2012 Jumlah (%) 

 

    

1 Usaha Mikro 761.228,8  790.825,6 29.596,8 3,89  

2 Usaha Kecil (UK) 261.315,8  294.260,7 32.944,9 12,61  

3 Usaha Menengah (UM) 346.781,4  366.373,9 19.592,5 5,65  

 Usaha Kecil dan 1.369.326 1.451.460,2 82.134,2 6,00  

 Menengah (UMKM)       
 

4 Usaha Besar (UB) 1.007.784  1.073.660,1 65.876,1 6,54 
 

  JUMLAH 2.337.110 2.525.120,4 148.010,4 6,23 
 

  

Sumber: Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011-2012, Kementerian Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.   

       

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2011 nilai PDB nasional atas harga 

konstan 2000 sebesar Rp2.337,11 triliun, peran UMKM tercatat sebesar 

Rp1.369,32 triliun atau 58,5% dari total PDB nasional. Pada tahun 2008, PDB 

nasional atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp2.525,12 triliun, kontribusi 

UMKM sebesar Rp1.451,46 triliun atau 57,4%. Dari total PDB nasional, sektor 

UMKM memberi kontribusi rata-rata sebesar 57-58% dan sedangkan sisanya 
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berasal dari usaha besar. 

Saat ini jumlah UMKM di Indonesia ada sebanyak 57,89 juta unit, atau 

99,99 persen dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan 

kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 96,99 persen, dan terhadap 

pembentukan PDB sebesar 60,34 persen(Berita Satu,14 November 2014). 

Ditjen Pajak harus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

pada sektor UMKM baik orang pribadi maupun badan sebab berdasarkan data 

yang dimiliki Ditjen Pajak, tingkat kepatuhan keduanya masih sangat rendah 

(Business News, 18 Juli 2011). 

Ada sebuah fenomena menarik tentang UMKM dan perpajakan. UMKM 

semakin banyak dan berkembang yang berarti semakin besar pula potensi 

penerimaan pajak dari sektor ini. Pajak penghasilan memberi kontribusi besar 

pada potensi penerimaan pajak. Tapi jika tidak dikelola dengan baik potensi 

penerimaan pajak itu bisa tidak terserap sepenuhnya bahkan hilang.  

Menurut data Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro,Kecil dan 

Menengah 2009, diperkirakan sekitar Rp 1.214,73 triliun atau 58,17% dari total 

Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari sektor ini. Namun, sumbangan pajak 

dari sektor ini masih sangat kecil. Menurut catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) 

Pajak, sumbangan penerimaan sektor ini hanya Rp 65,012 miliar atau baru 

mencapai 0,54% dari total PDB sektor UMKM padahal secara perhitungan kasar 

penerimaan pajak sektor UMKM dapat mencapai Rp 146 triliun lebih (Chandra 

Budi , 2011).Angka-angka tersebut menandakan masih banyaknya potensi pajak, 
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khususnya pajak penghasilan, dari sektor UMKM yang belum digali secara 

maksimal. 

Tabel 1.2 

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh 

Tahun 2010-2012 

Uraian 2010 2011 2012 

Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT 14.101.933 17.694.317 17.659.278 

 Wajib Pajak Badan 1.534.933 1.590.154 1.026.388 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

12.567.000 16.104.163 16.632.890 

SPT Tahunan PPh 8.202.309 9.332.626 9.482.480 

 Wajib Pajak Badan 501.348 520.375 547.659 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

7.700.961 8.812.251 8.934.821 

Rasio Kepatuhan 58,16% 52,74% 53,70% 

 Wajib Pajak Badan 32,66% 32,72% 53,36% 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

61,28% 54,72% 53,72% 

Sumber : Hasil Data DJP 2012 

 

Melihat peran UMKM yang cukup strategis dalam meningkatkan 

perekonomian nasional, pemerintah perlu mengupayakan pengembangan UMKM. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung pengembangan 

akselerasi pertumbuhan UMKM yaitu dengan memberikan insentif pajak kepada 
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Wajib Pajak badan UMKM. Insentif pajak yang diberikan yaitu berupa fasilitas 

pengurangan tarif pajak. 

Pemberian fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan (PPh) badan pada 

UMKM tercantum dalam Pasal 31 E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan 

Tahun 2008 (UU PPh) yang telah berlaku sejak 1 Januari 2009. Pada Pasal 31 E 

UU PPh dijelaskan bahwa fasilitas ini diberikan kepada semua Wajib Pajak badan 

dalam negeri yang memiliki peredaran bruto atau omset sampai dengan 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Ketentuan batasan peredaran 

bruto tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Dalam Pasal 31 E ayat (1) UU PPh, diatur bahwa Wajib Pajak badan 

dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima 

puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari 

tarif Pasal 17. Tarif Pasal 17 yang berlaku pada tahun 2009 sebesar 28% dan di 

tahun 2010 sebesar 25% tersebut mendapatkan pengurangan sebesar 50% atau 

dengan kata lain tarif pada tahun 2009 menjadi 14% dan di tahun 2010 menjadi 

12,5%. Sehubungan dengan masih banyaknya Wajib Pajak badan dalam negeri 

belum paham terhadap pelaksanaan Pasal 31 E ayat (1) UU PPh, maka diterbitkan 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-66/PJ/2010 tertanggal 24 Mei 

2010. Dalam surat edaran tersebut ditegaskan bahwa fasilitas Pasal 31E ayat (1) 

bukan merupakan pilihan bagi Wajib Pajak dalam menghitung PPh terutang. 

Secara otomatis bagi mereka yang memiliki penghasilan bruto dibawah 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diwajibkan menghitung dengan 
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mekanisme perhitungan fasilitas pasal 31 E. Pemberian fasilitas berupa 

pengurangan tarif sebesar 50% diberikan untuk mendukung program Pemerintah 

dalam rangka pemberdayaan UMKM. Disamping hal itu, fasilitas tersebut juga 

diberikan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM (Klinik 

Pajak, 6 April 2011).  

Tabel 1.3 

UMKM Berdasarkan Peredaran Usaha Menurut PP No.46 Tahun 2013 

 

  Kriteria 

 Usaha   

  Kekayaan Bersih Batasan Omset 

    

 Usaha Mikro Maksimal Rp50 juta Maksimal Rp300 juta 

    

 Usaha Kecil > Rp50 Juta – Rp500 Juta > Rp300 Juta – Rp2,5 Miliar 

    

 Usaha Menengah > Rp500 Juta – Rp10 Miliar > Rp2,5 Miliar – Rp4,8 Miliar 

    

Sumber : Kementerian Keuangan RI  

 

Pada tanggal 1 Juli 2013, pemerintah kembali memberikan kemudahan 

dan penyederhanaan aturan perpajakan bagi UMKM dengan ditetapkannya PP 

No.46 tahun 2013. Bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto dibawah 

Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak 

akan dikenakan pajak sebesar 1%. 

Kemudahan perhitungan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan 

para pengusaha UMKM dalam membayar pajak. Ditjen Pajak menilai, tingkat 

kepatuhan UMKM membayar pajak masih terbilang rendah. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi mengenai 
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“PENGARUH PENERAPAN PP NO. 46 TAHUN 2013 TERHADAP 

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN UMKM (studi kasus 

pada KPP Pratama Cibeunying)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak telah 

memberikan sejumlah insentif perpajakan yang ditujukan bagi UMKM. Dalam hal 

pajak penghasilan pemerintah memberikan fasilitas atau insentif yang dapat 

dinikmati oleh pelaku UMKM berupa penetapan PPh final. Pemberian fasilitas 

berupa PPh final sebesar 1% diberikan untuk mendukung program Pemerintah 

dalam rangka pemberdayaan UMKM. Disamping hal itu, fasilitas tersebut juga 

diberikan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM serta 

dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Fasilitas 

ini tercantum dalam PP No.46 tahun 2013. Dalam PP No.46 tahun 2013, diatur 

bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto dibawah 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) mendapat fasilitas 

berupa PPh final dengan tarif 1% dari peredaran brutonya.  

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

pada dasarnya tercermin dalam tiga hal penting. Pertama, pemenuhan atas 

kewajiban interim seperti pembayaran dan pelaporan SPT masa. Kedua, 

pemenuhan kewajiban tahunan seperti menghitung pajak, melunasi hutang pajak, 

dan melaporkan perhitungannya dalam SPT di akhir tahun tepat waktu sesuai 

dengan peraturan pajak yang berlaku. Ketiga, pemenuhan ketentuan materiil dan 
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yuridis formil perpajakan melalui pembukuan atas pengakuan lainnya untuk 

memperoleh dasar perhitungan pajak terutang yang tercermin dalam pembukuan 

Wajib Pajak. 

Maka berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, 

yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Penerapan Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013?  

2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM pada KPP Pratama 

Cibeunying?  

3. Seberapa besar pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM pada KPP Pratama Cibeunying? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut di 

atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan PP No.46 Tahun 2013 pada 

KPP Pratama Cibeunying 

2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM pada KPP 

Pratama Cibeunying. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 

Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM pada KPP Pratama 

Cibeunying.  

 

 



12 
 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat atau signifikansi dalam penulisan skripsi ini ada dua, yaitu:  

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

wawasan akademik mengenai kebijakan PP Nomor 46 tahun 2013 pada 

Wajib Pajak Badan UMKM serta kaitannya dengan kepatuhan pemenuhan 

kewajiban perpajakan melalui studi kasus. 

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying 

Penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan alternatif-

alternatif bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunyingi dalam hal-hal 

yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak dan para Wajib Pajak lainnya 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

3. Bagi Masyarakat Umum 

Dapat bermanfaat dalam memahami perpajakan di Indonesia,serta dapat 

digunakan sebagai bahan referansi untuk digunakan dalam masalah yang 

berhubungan dengan penelitian. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang 

lebih luas dan juga dapat memberikan pengetahuan terutama yang 

menyangkut penelitian mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak pasca 

ditetapkannya PP No.46 tahun 2013 bagi Wajib Pajak Badan dan juga dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sejenis pada pihak-

pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik penelitian. 
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1.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.5.1 Lokasi 

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi 

ini, Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying 

yang berlokasi di Jl. Purnawarman No.574 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai selesai. 

      

 


