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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pajak dalam sejarahnya hadir sejalan dengan lahirnya sebuah negara dan 

akan tetap ada selama negara itu ada. Oleh karena itu, pajak akan terus menjadi 

isu yang menarik sehingga akan menjadi pemicu perdebatan hangat antara negara 

dan masyarakat. Dalam perkembangannya, pajak telah menjelma tidak hanya 

sebagai penentu pendapatan negara akan tetapi telah menjelma sebagai hal yang 

dapat menentukan keberadaan negara.  

 Bagi indonesia, pajak mulai hangat dibicarakan dan menjadi perhatian 

publik sejak pemerintah menyadari bahwa penerimaan negara yang berbasis hasil 

pengelolaan sumber daya alam terutama migas mengandung resiko yang cukup 

serius. Resiko yang ada diantaranya jumlah yang semakin menurun dari waktu ke 

waktu, sifatya tidak dapat tergantikan dan harga dipengaruhi pasar internasional 

yang sangat fluktuaktif. Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) harus dilaksanakan dan harus dijamin keberlangsungannya. Pada saat 

inilah reformasi perpajakan pertama di Indonesia dilakukan.  

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 

2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013). 

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang 
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bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan 

batasan peredaran bruto tertentu. 

 Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor 

ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekenomian nasional. 

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela 

(voluntary tax compliance) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari 

UMKM. Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar 

sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap 

negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar 

maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah) yang dimana sejak 1 Juli 2013 Direktorat Jenderal Pajak sudah 

menarik pembayaran pajak 1% dari omzet kepada pengusaha yang memiliki 

omset di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Namun kebijakan tersebut belum berjalan 

dengan baik, karena masih banyak pengusaha UMKM yang tidak tahu akan 

peraturan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) tersebut. Di samping itu juga, belum ada aturan, untuk itu, 

UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh 

kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya 

sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, 

tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Milik Negara (BUMN). 

UMKM telah menjadi salah satu pelaku usaha penting ditanah air dan oleh karena 

itu pemerintah memberikan perhatian untuk pemberdayaan dan 

pengembangannya. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi khusus mengenai 
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UMKM yaitu dengan UU NO. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Dengan demikian, UMKM pada dasarnya bertujuan 

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka ikut membangun 

perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

 Tarif Pajak Penghasilan Pph Pasal 21,  Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, 

Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi 

perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Penghasilan Netto Kena Pajak Pertahun 

Penghasilan Netto Kena Pajak Pertahun Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp 50.000.000,- 5% 

Rp 50.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,- 15% 

Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- 25% 

Diatas Rp 500.000.000,- 30% 

Sumber: https://www.online-pajak.com/id/tarif-pajak-pph-21 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang 

berkaitan erat dengan implementasi Keuangan  Berkelanjutan di Indonesia. 

beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini: 

1. Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah berasaskan berwawasan lingkungan. Yang dimaksud dengan 

"asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan 

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. 

https://www.online-pajak.com/id/tarif-pajak-pph-21
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2. Bab VI Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan 

kelestarian lingkungan hidup. 

3. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam 

 rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, 

 Pemerintah melakukan upaya: Pengembangan sumber pembiayaan dari 

 kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, Pengembangan 

 lembaga modal ventura, Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang.  

 Kaitan Sistem Perpajakan dengan Administrasi, Setiap sistem mempunyai 

kaitan erat dengan administrasi dan keduannya saling mendukung secara timbal 

balik. Adanya sistem yang baik akan membuat pengelolaan administrasi menjadi 

mudah, efektif, efesien, dan baik. Demikian juga sebaliknya, administrasi yang 

baik akan mendukung berjalannya sistem dengan baik. 

 Dalam hubungannya dengan sistem perpajakan, ketiga sistem yang ada 

yaitu self assessment system, official assessment system, dan withholding system 

system membutuhan administrasi yang baik atas semua kegiatan perpajakan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak. Sering terdengar keluhan dari Wajib Pajak bahwa ia 

tidak dapat melaksanakan pembayaran pajak secara tepat jumlah dan tepat waktu, 

atau pelaporan pajak secara tepat waktu karena kurng baiknya administrasi 

perpajakan. Akibatnya, Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan diantaranya 

sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 
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 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman dapat diartikan 

sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang 

tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib 

pajak yang tidak taat. 

 Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan 

kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha-

usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan 

dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan 

untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai 

meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di Kabupaten Bengkalis. 

 Dikatakan Efektif dan efesiennya suatu program yaitu denga melihat 

adanya fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan ketentuan program yang 

diharapkan sesuai dengan apa yang di inginkan. Maka dari itu penulis ingin 

meneliti apakah tingkat pemhaman, kesadaran dan sanksi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM. 

Tabel 1.2 Data UMKM Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 

No. Desa 
Tahun   

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Perapat Tunggal 1 2 4 5 6 

2 Meskom  1 - 2 3 4 

3 Simpang Ayam 4 6 9 11 11 

4 Teluk Latak 47 51 61 66 68 

5 Senderak  21 26 33 35 38 

6 Sebauk  - 1 2 3 4 
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7 Pangkalan batang Barat 4 6 9 11 12 

8 Pangkalan Batang 21 25 31 37 39 

9 Pedekik  1 3 6 6 8 

10 Kelapapati  - - 1 - 1 

11 Kel. Damon 8 12 16 15 18 

12 Kel. Bengkalis 24 28 37 36 42 

13 Kel. Rimbas Sekampung 21 26 38 40 44 

14 Wonosari  7 11 16 17 20 

15 Senggoro  42 47 55 57 60 

16 Air putih  18 21 27 28 31 

17 Sungai Alam 5 9 14 16 18 

18 Kuala Alam 9 12 17 18 21 

19 Penampi 5 8 11 11 13 

20 Kelebuk   6 9 12 14 16 

21 Damai  5 7 9 12 14 

22 Tameran  8 10 12 13 15 

23 Penebal  2 5 8 11 12 

24 Pematang Duku 12 14 20 24 26 

25 Pematang Duku Timur 11 13 17 19 21 

26 Ketam Putih 2 4 6 9 10 

27 Sungai Batang 5 8 13 16 18 

28 Kelemantan Barat 60 64 72 77 80 

29 Kelemantan  5 7 12 11 16 

30 Palkun  11 14 19 21 24 

31 Sekodi  1 2 4 3 6 

Jumlah 367 451 593 645 716 

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bengkalis, 2017 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Data UMKM Kecamatan 

Bengkalis Kabupaten Bengkalis di tahun 2013 menunjukkan jumkah sebanyak 
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367 UMKM, 2014 menunjukkan jumlah sebanyak 451 UMKM, di tahun 2015 

menunjukkan jumlah sebanyak 593 UMKM, di tahun 2016 menunjukkan jumlah 

sebanyak 645 UMKM, dan di tahun 2017 menunjukkan jumlah sebanyak 716 

UMKM. Dan dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2017 terjadi peningkatan 

jumlah pengusaha UMKM Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 

Table 1.3 Persentase Pencapaian Penerimaan Pajak UMKM di 

 Kabupaten  Bengkalis 

Tahun 

Pajak  

Target Penerimaan 

Pajak UMKM  

Realisasi Penerimaan 

Pajak UMKM 

Pencapaian 

(%) 

2013 445,977,785 385,990,817 86,55 % 

2014 575,667,342 500,127,649 86,88 % 

2015 690,975,843 581,914,295 84,22 % 

 2016 1,766,830,032 938,273,050  53.10 % 

2017 2,450,810,717 1,012,442,820  41.31 % 

 Sumber : KPP Duri, Bengkalis 2017 

 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persentase target pencapaian 

penerimaan pajak UMKM di kabupaten bengkalis pada tahun 2013 target 

penerimaan sebesar 445,977,785, pada tahun 2014 575,667,432, pada tahun 2015 

target penerimaan sebesar 690,975,843, pada tahun 2016 sebesar 1,766,830,032, 

dan pada tahun 2017 sebesar 2,450,810,7117. Pada Realisasi penerimaan pajak 

UMKM pada tahun 2013 sebesar 385,990,817, pada tahun 2014 sebesar 

500,127,649, pada tahun 2015 sebesar 581,914,295, pada tahun 2016 sebesar 

938,273,050, pada tahun 2017 sebesar 1,012,442,820. Dan dapat disimpulkan 

bahwa hasil pencapaian penerimaan pajak UMKM di kabupaten bengkalis terjadi 

penurunan. 
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Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk 

meningkatkan pendapatan pajak daerah untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah yaitu dengan mendata setiap tahunnya Besar Penghasilan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dilakukan supaya tidak ada 

kesenjangan dan mendapatkan pendataan yang konkrit untuk pembayaran pajak 

untuk masing-masing pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada 

pemerintah Kabupaten Bengkalis serta meningkatkan Kulaitas Layanan untuk 

memberikan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan perpajakan 

untuk Pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kabupaten bengkalis. Hal 

yang paling menekan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bengkalis salah satunya yaitu Penegakan Hukum bagi pelaku Pengusaha Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah yang melanggar haknya dalam membayar pajak. Dari 

ketiga program yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten bengkalis untuk 

meningkatkan persentase pajak setiap tahunnya pada kenyataannya belum 

menunjukkan hasil yang optimal, maka dari itu harus ada solusi-solusi yang lebih 

fungsional untuk meningkatkan pendapatan pajak dan kesadaran pelaku Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi tanggung jawabnya membayar 

pajak pemerintah Kabupaten Bengkalis.  

Selanjutnya Upaya yang dilakukan Dinas yaitu dalam Upaya percepatan 

dan perluasan pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada tahapan-

tahapan yang akan dilaksanakan setiap sub sistem di dalam Master Plan 

Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah (MP3ED) Kabupaten Bengkalis 2013-

2027 mulai dari pemangku kebijakan, dunia usaha dan kelompok masyarakat di 
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perdesaan serta perkotaan. Sehingga hal ini mampu memberikan dorongan kepada 

upaya percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis. Agar dalam 

melaksanakan pentahapan ini dapat berjalan dengan baik perlu diperhatikan 

perkembangan ekonomi makro dan dinamika arah pembangunan di sekitar 

wilayah Kabupaten Bengkalis sepanjang pelaksanaan percepatan dan perluasan 

pembangunan yang dilaksanakan nantinya, sehingga perlu disusun sejumlah 

arahan dan rekomendasi pada setiap pentahapan.  

 Dari pantauan sementara penulis masih sulitnya Dinas Pajak meminta  

para pengusaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membayar 

pajak karena kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap setoran negara ini, 

kondisi ini makin diperburuk dengan minimnya jumlah pegawai pajak. 

 Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian di atas, ketiga variabel 

independen, tingkat pemahaman, tingkat kesadaran dan sanksi pajak, terhadap 

kepatuhan wajib pajak sangat menyita dan menarik perhatian penulis untuk 

meneliti dan mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui variabel manakah yang 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Wilayah Kabupaten Bengkalis. 

 Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan 

Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk 

membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, 

karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan 

oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib 

pajak berusaha menghindari pajak. 
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 Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM yang tidak memahami 

kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban 

dalam bidang perpajakan,  serta tidak sadar akan kewajibanya membayar pajak 

seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para 

pelaku UMKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang 

terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

”Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Bengkalis 

Kabupaten Bengkalis”. 

I.2  Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam 

 penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1.  Apakah Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Secara 

Parsial Terhadap Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) 

Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis? 

2. Apakah Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh Secara 

Simultan Terhadap Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

(UMKM) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.  Tujuan Penelitian  

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh 

Secara Parsial Terhadap Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

(UMKM) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 
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2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Berpengaruh 

Secara Simultan Terhadap Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 

(UMKM) Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 

2.  Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:  

1. Peneliti, sebagai media untuk menambah wawasan pengetahuan berfikir 

dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya jurusan Administrasi Negara  

UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Pengusaha Usaha Kecil Menengah, agar memahami dan menyadari 

tentang Kepatuhan Wajib Pajak yang telah di tetapkan oleh pemerintah. 

3. Peneliti selanjutnya, yaitu sebagai referensi ilmiah mengenai masalah 

perpajakan yang akan diteliti. 

1.4.  Sistematika Penulisan 

 Untuk dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai bagian-bagian 

yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka penulis menguraikan secara singkat 

isi masing-masing bab dengan sistematika sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang menguraikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab yang berisi landasan-landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian yang meliputi pengertian 



12 

 

 
 

perpajakan, tingkat pemahaman, kesadarn dan ketegasan sanksi 

perpajakan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka 

pemikiran, hipotesis penelitian dan model penelitian yang 

diajukan serta penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas ruang lingkup penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian 

teknik analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini akan dibahas gambaran umun mengenai UMKM 

dan Perkembangannya serta gambaran tentang usaha-usaha yang 

termasuk dalam kategori UMKM yang ada di kecamatan 

Bengkalis Kabupaten Bengkalis. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dan pembahasan untuk tiap-tiap variabel yang 

digunakan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang ada termasuk pengujian hipotesis, serta saran.  

 


