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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar-dasar perpajakan 

2.1.1 Definisi dan Unsur Pajak 

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

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. Hal ini 

sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Agustinus Sonny, 2009;1) 

Berdasarkan definisi tersebut maka karakteristik dari pajak dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1.  Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang dan pelaksanaannya.  

2.   Pembayaran pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib 

pajak) sifatnya dapat dipaksakan.  

3.   Pembayaran pajak tidak dapat menikmati kontraprestasi secara 

langsung dari pemerintah.  

4.   Pajak dipungut oleh negara, baik lewat pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah.  
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5.  Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran pemerintah.  

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu:  

a. Fungsi budgetary (penerimaan) Pajak berfungsi sebagai sumber dana 

yang diperuntukkan bagi pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) 

pemerintah. Contoh: Pajak sebagai sumber penerimaan APBN.  

b. Fungsi regulatory (pengaturan)  

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: Pengenaan pajak yang tinggi 

untuk minuman keras, barang mewah, dan rokok diberlakukan agar 

konsumsi atas produk tersebut dapat ditekan 

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

A. Pajak menurut golongannya  

Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan 

kepada pihak lain tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang 

bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung, yaitu 

pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh: 

Pajak Pertambahan Nilai.  
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B. Pajak menurut sifatnya  

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak 

Penghasilan Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, 

tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  

C. Pajak menurut lembaga pemungutannya  

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPNdan 

PPn BM, PBB dan Bea Materai. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain. 

 

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak 

Dalam buku An Inquiri into the Natura and Causes of the Wealth of 

Nations,Adam Smith menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya 

didasarkan pada asas:  

 Equality  

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata, yaitu 

dikenakan orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan 

orang pribadi tersebut dalam membayar pajak atau ability to pay dan 

sesuai dengan manfaat yang diterima. 
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 Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena 

itu setiap Wajib Pajak mengetahui secara jelas dan pasti tentang pajak 

yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayarannya. 

 Covenience 

Kapan sebaikknya Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan 

saat-saat yang tidak menyulitkan pihak Wajib Pajak 

 Economy 

Secara ekonomi adalah biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 

kewajiban pajak bagi setiap Wajib Pajak diharapkan seminimum 

mungkin Asas pemungutan pajak lainnya yang merupakan batas 

wewenang pajak negara agar tidak ada double taxiondan 

memberiatkan Wajib Pajak, antara lain:  

 Asas domisili 

 Asas sumber 

 Asas kebangsaan 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

1)  Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberiwewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

Wajib Pajak.  
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2)  Self Assessment System 

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.  

3)  With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  

 

2.2  Pajak penghasilan 

2.2.1.  Pengertian Pajak Penghasilan 

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek 

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan. 

 

2.2.2.  Subjek Pajak Badan Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan 

1. Wajib Pajak Badan luar negeri yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak 

bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dan 
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atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari 

menjalankan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. 

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri yaitu badan yang didirikan atau 

bertempat kedudukan di Indonesia. 

 

2.2.3. Objek Pajak Badan 

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan, Yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib 

pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. 

 

2.2.4. Hak Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan 

Adapun hak dari WajibPajak dalam perpajakan, yaitu: 

1. Hak untuk mendapat pembinaan dan pengarahan dari fiskus. 

2. Hak untuk membetulkan, memperpanjang waktu penyampaian SPT. 

3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan gugatan serta peninjauan 

kembali ke Mahkamah Agung. 

4. Hak untuk memperoleh kelebihan pembayaran pajak. 

5. Hak dalam hal Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan. 
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6. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur pembayaran pajak, 

menunda penagihan pajak, dan memperoleh imbalan bungadari 

keterlambatan pembayaran kelebihan pajak oleh DirekturJenderal Pajak. 

7. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak 

keluaran. 

 

2.3  Penerapan PP No 46 tahun 2013 

2.3.1. Maksud dan Tujuan PP 46 Tahun 2013 

Maksud dari dikeluarkannya Peraturan Perpajakan melalui PP 46 Tahun 2013 

ini adalah : 

a. Memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. 

b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib beradministrasi. 

c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi. 

d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam 

penyelenggaraan Negara. 

Sedangkan tujuan dari PP 46 Tahun 2013 ini adalah : 

 Memudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

 Meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi 

masyarakat. 
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 Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan 

Dari maksud dantujuan tersebut, hasil yang diharapkan 

dalampemberlakuan PP 46Tahun 2013 iniadalah penerimaanpajak 

meningkatsehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat 

meningkat. Menurut Alm, Bahl, Murray (1990), semakin rendah tarif 

pajak, semakin patuh Wajib Pajak, demikian pula semakin besar 

penghasilan seseorang, semakin patuh. Orang dengan penghasilan tinggi 

perlu dikenai tarif pajak yang lebih tinggi pula (Booker, 1945). 

 

2.3.2. Dasar Hukum 

Dasar hukum dari dikeluarkannya PP 46 Tahun 2013 ini adalah ada 2 

landasan hukum, yaitu : 

A. Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh 

Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah(PP)dapatditetapkancara 

menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan 

dengan menggunakan UU PPH secara umum. Penyederhanaannya 

yakni WP hanya menghitung dan membayar pajakberdasarkan 

peredaran bruto (omset). 
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B.  Pasal 17 ayat (7) UU PPh  

Pada intinya penerbitan PP 46 Tahun 2013 ditujukan terutama untuk 

kesederhanaan dan pemerataan dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan. 

 

2.3.3. Pokok-Pokok Ketentuan PP No. 46 Tahun 2013 

Yang dikenai sebagai objek pajak berdasarkan PP 46 tahun 2013 ini adalah 

a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan 

peredaran bruto(omset) yang tidak melebihi Rp.4,8 Miliar dalam 1 tahun 

pajak. 

b. Peredaran bruto (omset) merupakan jumlah peredaran bruto (omset) 

semua gerai/counter/outlet atau sejenisnya baik pusat maupun 

cabangnya. 

c. Tarif pajak yang terutang dan harus dibayar adalah 1% dari jumlah 

peredaran bruto (omset).Usaha dapat meliputi usaha dagang dan jasa, 

seperti toko/kios/los kelontong,pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, 

warung/rumah makan,salon, dan usaha lainnya. 

Hal-hal yang dikecualikan, atau tidak dikenai pajak penghasilan atau 

non objek pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 adalah : 

a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti 

misalnya dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, 
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pemain musik,pembawa acara,dan sebagaimana dalam penjelasan 

Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013.  

b. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 

4 ayat(2)), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa 

konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), PPh usaha 

migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan 

Pemerintah 

Subjek pajak PP 46 Tahun 2013 ini adalah: 

a. Orang pribadi 

b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) 

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto 

(omset)yang tidak melebihi Rp.4,8 Miliar dalam 1 (satu) tahun pajak. 

Tahun pajak disini adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. Non subjek pajak, atau yang tidak dikenai 

Pajak berdasarkan PP 46 Tahunn2013 ini adalah 

a. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau 

jasa yangmenggunakan sarana yang dapat 

dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat 

untuk kepentingan umum. Misalnya pedagang keliling, pedagang 

asongan, warung tenda di area kaki lima,dan sejenisnya 
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b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam 

jangka waktu1 (satu )tahun setelah beroperasi 

secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Miliar 

c. Orang Pribadi atau Badan yang dimaksud diatas meskipun tidak 

dikenai PP 46 Tahun 2013, wajib melaksanakan ketentuan perpajakan 

sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum 

Masa penyetoran dan pelaporan pajak PP 46 Tahun 2013 adalah 

1. Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. 

2. SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP 

sudah validasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2). 

3. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dilaporkan 

dalamSPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak 

final dan/atau bersifat final 

 

2.3.4 Pengukuran Penerapan PP No.46 Tahun 2013 

 Pemahaman pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013  

 Tarif pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 

 Sanksi pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 

 Pelayanan pembayaran pajak penghasilan PP No.46 Tahun 2013 
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2.4 Kepatuhan Wajib Pajak 

2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak 

Definisi Kepatuhan Wajib PajakKondisi perpajakan yang menuntut 

keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya 

membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam 

pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. 

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela ( voluntary of 

complience ) merupakan tulang punggung dari self assesment system , dimana 

wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan 

kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan 

pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang 

dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa  “Kepatuhan 

perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak 

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya”. 

 Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh 

Siti Kurnia Rahayu (2010:139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak 

dapat didefinisikan dari: 

1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 

2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 

3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 
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4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 

dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa: 

 “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu 

negara”. 

 

2.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti 

Kurnia Rahayu (2006:110) adalah: 

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalamUndang-undang 

perpajakan 

2)  Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuanmaterial perpajakan yaitu 

sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat 

meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian 

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31Maret. 

Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan 

Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah 

memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi 
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ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa 

undang -undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan 

formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak 

yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) 

sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu 

berakhir. 

2.4.3 Evaluasi Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan adalah menilai tingkat 

ketaatan sekumpulan orang dan atau modal yang menurut ketentuan 

perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 

perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, yang 

merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha 

yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, 

Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalambentuk 

apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi social politikatau organisasi yang 

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap danbentuk badan lainnya. 
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2.5 Pengertian UMKM 

PP No. 46 Tahun 2013 mengelompokkan UMKM berdasarkan 

penghasilan dari peredaran usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu. Adapun sesuai dengan peraturan yang 

tertera pada PP No. 46 Tahun 2013 Pasal 2 adalah sebagai berikut: 

(1)             Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak 

yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang 

bersifat final. 

(2)           Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk 

bentuk usaha tetap; dan 

b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari 

jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak 

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

dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

(3) Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: 
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a. menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, 

baik yang menetap maupun tidak menetap; dan 

b. menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 

(4) Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   

adalah: 

a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau 

b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah 

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi 

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

2.5.1 Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Karakteristik yang melekat pada UMKM merupakan kelebihan dankekurangan 

UMKM itu sendiri. Beberapa kelebihan yang dimiliki UMKM adalah sebagai 

berikut: 

a. Daya tahan 

Motivasi pengusaha kecil sangat kuat dalam mempertahankan 

kelangsungan usahanya karena usaha tersebut merupakan satu-satunyasumber 

penghasilan keluarga. Oleh karena itu pengusaha kecil sangat adaptif dalam 

menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usaha. 
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b. Padat karya 

Pada umumnya UMKM yang ada di Indonesia merupakan usaha yang bersifat 

padat karya. Dalam proses produksinya, usaha kecil lebih memanfaatkan 

kemampuan tenaga kerja yang dimiliki dari pada penggunaan mesin-mesin 

sebagai alat produksi. 

c. Keahlian khusus 

UMKM di Indonesia banyak membuat produk sederhana yangmembutuhkan 

keahlian khusus namun tidak terlalu membutuhkanpendidikan formal. 

Keahlian khusus tersebut biasanya dimiliki secara turun-temurun. Selan itu, 

produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia mempunyai kandungan 

teknologi yang sederhana dan murah. 

d. Jenis produk 

Produk yang dihasilkan UMKM di Indonesia pada umumnya bernuansakultur, 

yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-

masing daerah. Contohnya seperti kerajinan tangan dari bambu atau rotan, dan 

ukir-ukiran kayu. 

e. Keterkaitan dengan sektor pertanian 

UMKM di Indonesia pada umumnya masih bersifat agricultural based karena 

banyak komoditas pertanian yang dapat diolah dalam skala keciltanpa harus 

mengakibatkan biaya produksi yang tinggi. 

f. Permodalan 
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Pada umumnya, pengusaha kecil menggantungkan diri pada uang(tabungan) 

sendiri atau dana pinjaman dari sumber-sumber informal untuk kebutuhan 

modal kerja(Tambunan,2002:166) 

Kelemahan-kelemahan UMKM tercermin pada kendala-kendala yang 

dihadapi oleh usaha tersebut. Kendala yang umumnya dialami oleh UMKM 

adalah adanya keterbatasan modal, kesulitan dalam pemasaran dan 

penyediaan bahan baku, pengetahuan yang minim tentang dunia 

bisnis,keterbatasan penguasaan teknologi, kualitas SDM (pendidikan formal) 

yang rendah,manajemen keuangan yang belum baik, tidak adanya pembagian 

tugas yang jelas, serta sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja 

tidak dibayar (Tambunan, 2002:169) 

2.5.2 Akses Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

Kurangnya akses pembiayaan merupakan hambatan utama bagi 

pertumbuhan dan pengembangan UMKM karena lembaga keuangan formal 

atau komersial ragu untuk mengucurkan pinjaman kepada mereka. Lembaga 

keuangan formal menganggap jaminan yang diberikan oleh pengusaha kecil 

tidak layak. Hal ini dikarenakan keadaan produksi sering kali beresiko dan 

tidak stabil sehingga dapat berakibat pada kegagalan pelunasan kredit. 

Lembaga keuangan formal atau komersial lebih cenderung menyalurkan 

kredit kepada perusahaan yang berskala besar dan beresiko rendah. Hal ini 

terjadi karena adanya pengendalian tingkat bunga dan pemberian pinjaman 
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oleh perantara-perantara keuangan di kebanyakan negara yang sedang 

berkembang.Ketika lembaga keuangan formal atau komersial menyalurkan 

kredit ke pengusaha kecil maka intensif yang diterima tidak besar. Hal ini 

dikarenakan biaya administrasi dan prosedural yang dikeluarkan tidak 

sebanding dengan nilai kredit yang diberikan(Arsyad, 2008:14). 

Masalah akses dalam memperoleh pinjaman semakin diperburuk oleh 

kenyataan bahwa usaha- usaha kecil dikelola oleh orang-orang yang hanya 

mendapatkan pendidikan dasar selama beberapa tahun saja. Ada kemungkinan 

bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan seperti itu tidak memiliki 

keberanian untuk meminta bantuan keuangan kepada lembaga pemberi 

pinjaman. Jika faktor kurangnya pendidikan tersebut tetap ada, maka akses 

untuk memperoleh pinjaman bagi pengusaha kecil berpenda patan rendah 

perlu ditingkatkan(Arsyad, 2008:15). 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Untuk  menunjang analisis  dan  landasan  teori  yang  ada,  maka diperlukan 

penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan PP No. 

46 Tahun 2013 terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Gandhys Resyniar, 2013 dalam penelitiannya mengkaji tentang persepsi Wajib 

Pajak UMKM terhadap perubahan tarif dan dasar perhitungann, kemudahan dan 
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penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP No.46 Tahun 2013, serta sosialisasi 

yang dilakukan Fiskus untuk mensukseskan peraturan baru ini. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mayoritas Para Pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 

tahun 2013.  

2. Persepsi para pelaku UMKM terhadap penerapan PP No. 46 tahun 2013 

mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas 

setuju bahwa PP No.46 tahun 2013 membawa kemudahan dan 

penyederhanaan perhitungan perpajakan. 

3. Maksud yang diusung dalam PP No.46 tahun 2013 belum mampu 

mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Para pelaku UMKM menilai 

apabila dasarnya dari omset maka para pengusaha ini justru akan merekayasa 

omset yang mereka peroleh tiap bulannya.  

 

I Putu Gede Diatmika, 2013 dalam penelitiannya mengkaji tentang membandingkan 

kontribusi wajib pajak yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kontribusi wajib 

pajak yang tidak menerapkan PP 46 tahun 2013. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dari segi perhitungan menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan ini 

menguntungkan wajib pajak yang tergolong usaha mikro dan menengah. 

Secara nominal hampir pendapatan Negara berkurang sebesar 50% kalau 
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semua pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8M 

menerapkan tarif 1% yang bersifat final ini. 

2. Dalam jangka panjang kalau memang manajemen keuangan perusahaan 

tertata dengan baik ada kecendrungan peredaran usaha akan terus meningkat 

sehingga pada akhir tahun fiscal sudah melampau peredaran usaha diatas 

4,8M. 

 

Raditha Kharisma, 2013 dalam penelitiannya mengkaji tentang pengaruh 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No 46 Tahun 2013 terhadap 

kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan utama dari pengenaan pajak PPh final 1 persen ini memang untuk 

menegakkan keadilan pajak karena potensi penerimaan negara diprediksi 

relatif kecil tidak sebanding dengan penerimaan pajak dari perusahaan 

perusahaan besar yang bergerak di sektor pertambangan. Selain itu pengenaan 

Pajak Penghasilan (PPh) final 1 persen bagi wajib pajak (WP) dengan omzet 

di bawah Rp 4,8 miliar atau segmen usaha kecil dan menengah (UKM) 

bertujuan membangun kepercayaan dan kerja sama antara WP dengan petugas 

pajak 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 yang baru 

saja dirilis oleh Direktorat Jenderal mempunyai dampak luar biasa bagi 
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penerimaan pajak. Namun munculnya Peraturan tersebut telah mengundang 

pro dan kontra. 

3. Dampak negative yang dirasa oleh para pelaku UMKM: 

a. Pemungutan pajak satu persen dari peredaran bruto/omzet terhadap 

para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dianggap sebagai 

kebijakan yang memberatkan pelaku usaha itu. 

b. Pengenaan pajak penghasilan final sebesar satu persen tidak 

mencerminkan kemampuan membayar masing-masing wajib pajak. 

c. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib 

pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi 

atas kerugian pada tahun pajak berikutnya. 

d. Tidak ada sanksi yang tegas untuk wajib pajak yang melanggar 

kewajibannya, sehingga terdapat kemungkinan wajib pajak tersebut 

tidak melaksanakan peraturan ini. 

 

Astri Corry N Ds, 2013 dalam penelitiannya mengkaji tentang bagaimana dampak 

dan kontribusi pajak PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM pada 

periode enam bulan sesudah penerapan. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus 

mengalami peningkatan. Pada bulan Agustus mencatatkan angka 170 Wajib 

Pajak dan terus meningkat sampai pada bulan Desember mencatatkan angka 
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1.788 Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya. Dengan demikian hal ini 

menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan 

potensi penerimaan pajak, secara khusus Pajak UMKM bisa dikatakan mulai 

tercapai dengan baik.  

2. Kontribusi yang diberikan oleh Pajak UMKM terhadap penerimaan PPh Pasal 

4 Ayat (2) selama kurun waktu lima bulan sejak diterapkannya PP No. 46 

Tahun 2013 selalu meningkat meskipun masih dalam kategori sangat kurang.  

  

2.7 Kerangka Pemikiran 

 Sebagai seorang warga negara, sudah sepantasnya untuk turut ikut berperan 

serta dalam pembangunan negara. Pajak sebagai sebuah iuran wajib yang dibebankan 

kepada warga negara sifatnya memaksa, dalam artian pajak merupakan kewajiban 

bagi setiap waga negara. Berdasarkan UU KUP No.28 Tahun 2007, pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak medapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Dengan pengertian tersebut, jelaslah bahwa fungsi pajak itu 

sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan, tanpa pajak maka 

roda pemerintahan akan terganggu atau malah berhenti. 

Warga negara yang memiliki penghasilan atau usaha diwajibkan untuk 

membayarkan pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif 
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yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Salah satu 

usaha yang dilakukan masyarakat adalah usaha dalam sektor UMKM. Dengan 

besarnya potensi pajak yang terlihat dari sektor UMKM tersebut, maka semenjak 

tanggal 1 juli 2013, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan pengenaan pajak 

penghasilan sebesar satu persen bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang 

menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran omzet tidak melebihi Rp 4,8 

miliar satu Tahun Pajak.  Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 

46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Satu cara, satu tarif dan satu persen dari omzet menjadi kampanye yang paling 

melekat di balik terbitnya PP 46. Pengenaan tarif 1% terhadap omset jauh lebih kecil 

jika dibandingkan dengan tarif 25% terhadap laba. Besaran pajak sebesar 1% dari 

peredaran bruto tentunya diperoleh dari hasil penghitungan pengenaan tarif pajak 

dikalikan dengan besaran perkiraan penghasilan neto (sebagai penghasilan kena 

pajak, yaitu keuntungan bersih yang diterima wajib pajak setelah dikurangi biaya-

biaya yang menurut undang-undang pajak diperbolehkan).  

Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini harus 

dikelola dengan baik terutama dalam menentukan jumlah wajib pajak yang 

memenuhi kriteria maupun yang dikecualikan. Dengan diterapkannya peraturan 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM akan kesadaran 

membayar pajak. Namun dalam setiap penerapan peraturan pemerintah ada pro dan 
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kontra tersendiri, termasuk dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 

2013 ini yaitu bisa saja UMKM tidak mengerti atau tetap tidak membayar pajaknya. 

Padahal membayar pajak merupakan suatu kewajiban Negara demi kelangsungan 

pembangunan Negara dan pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang 

terbesar.Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas dan beberapa penelitian 

terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan kerangka 

pemikiran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajak 

Wajib Pajak 

Wajib Pajak Badan UMKM 

Penerapan PP No.46 Tahun 

2013 

Kepatuhan WP Badan UMKM 
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2.8 Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori dan 

penelitian terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah ysng 

diteliti, dimana jawaban itu masih bersifat lemah, dan perlu dilakukan pengujian 

secara empiris kebenaranya. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H0 : Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tidak Berpengaruh  Secara Signifikan 

Terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

H1 :  Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap 

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 

 


