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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH  

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan 

nasional, untuk dapat merealisasikan pembangunan tersebut perlu memperhatikan 

masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan 

kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali 

sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Menurut Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah “kontribusi wajib oleh 

negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat”. 

Sumber pendapatan yang bersumber dari pajak digunakan untuk membiayai 

pembangunan nasional, belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Selain itu, 

dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari 

pengeluaran negara tersebut masih belum jelas. Jika hal ini berlanjut terus-

menerus, dikhawatirkan wajib pajak enggan membayar pajak bahkan cenderung 

menggelapkan pajak. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak 

dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin 

karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. 

Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan 
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pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya 

perbedaan kepentingan ini, menyebabkan wajib pajak cenderung untuk 

mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini 

dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahaan 

peraturan perpajakan (Surbakti, 2012:142). Dalam meminimalkan pajak, wajib 

pajak melakukan beberapa cara seperti tax planning (perencanaan pajak), 

penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). 

Perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak 

melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan. Penghindaran pajak adalah suatu usaha meminimalkan 

beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah (loopholes) ketentuan perpajakan 

suatu negara. Sedangkan penggelapan pajak adalah suatu usaha untuk 

menghindari pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang perpajakan 

(illegal), misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. 

Sulitnya penerapan perencanaan pajak dan penghindaran pajak membuat seorang 

wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. 

Self assessment system adalah metode yang diterapkan untuk memberi 

tanggung jawab penuh kepada wajib pajak yang mana untuk memenuhi kewajiban 

membayar pajak, semua prosedur dan tahapannya dilakukan sendiri oleh pihak 

yang wajib membayar pajak tersebut. Dalam metode ini pihak yang wajib 

membayar pajak diberikan wewenang Menurut untuk menghitung dan 

melaporkan seberapa besar beban pajak yang harus dibayar untuk setiap tahunnya. 
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Darmayanti (2009:1) dengan berubahnya sistem pemungutan pajak menjadi 

self assestment maka peran dari wajib pajak menjadi lebih besar dibandingkan 

dengan peran petugas pajak karena self assestment system akan efektif apabila 

kepatuhan sukarela pada masyarakat telah terbentuk. Dalam sistem ini pendapatan 

negara dari sektor pajak benar-benar tergantung pada wajib pajak itu sendiri, 

sedangkan fakta di lapangan menunjukan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah terutama pada pelaku Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  

Pada tahun 2013, data sensus pajak yang diperoleh dari KPP Pratama 

Tampan Pekanbaru menunjukkan jumlah wajib pajak sebesar 92.767 badan, 

namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No 46/2013, 

hanya sekitar 82.700 yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, dari 

82.700 Wajib Pajak tersebut, hanya sekitar 3000-an lebih yang telah 

melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak No. 46/2013. Sedangkan rata-rata 

pembayaran pajak perwajib pajak sebesar Rp 750.000/bulan. Hal ini terjadi karena 

masih banyak wajib pajak yang belum patuh serta menjalankan administrasi 

perpajakan secara baik dan benar. 

Sehubungan diberlakukannya PP Republik Indonesia No. 46/2013 pasal 3 

tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, “peredaran bruto 

setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak tidak melebihi Rp 4,8 Miliar 

dalam satu tahun dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final yakni 1%.” Tak 

dapat dipungkiri UMKM merupakan salah satu bagian penting dari suatu Negara, 
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meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat besar dan dominan serta sumbangan 

yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk Negara. UMKM 

merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang 

menyentuh kepentingan masyarakat. 

 

Tabel 1.1 
Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2015 

 

 

No. 
Tahun 

UMKM 

Mikro Kecil Menengah Jumlah 

UMKM Badan Pribadi Badan Pribadi Badan  Pribadi 

1. 2013 - 7287 2301 938 28 20 10908 

2. 2014 - 5940 1028 1876 32 20 10853 

3. 2015 - 7311 807 3987 42 20 12167 

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa jumlah UMKM meningkat dengan 

kondisi seperti ini, Direktorat Jendral Pajak berkeyakinan bahwa pelaku UMKM 

wajib dikenai pajak penghasilan. Birokrasi dan administrasi perpajakan juga wajib 

dibenahi, hal tersebut dikarenakan banyak perilaku ketidakpatuhan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan akibat mengalami kesulitan dalam 

memahami administrasi perpajakan. Menyadari hal ini, Indonesia sejak awal 

berupaya untuk membangun kepatuhan wajib pajak. 

Menurut Widayati dan Nurlis (2010:17), kepatuhan wajib pajak dapat 

diukur dari beberapa indikator. Pertama, Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak 
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(NPWP). Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk 

melaksanakan administrasi perpajakan. Kedua, pengetahuan dan pemahaman 

mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak telah 

mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai Wajib Pajak, maka mereka 

akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ketiga, pengetahuan dan 

pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak 

terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula Wajib Pajak 

terhadap sanksi yang akan diterima apabila tidak melaksanakan kewajiban 

perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap Wajib Pajak untuk taat 

dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan 

pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena 

Pajak (PKP), dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami tarif pajak yang 

berlaku, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk dapat menghitung kewajiban 

pajaknya sendiri secara benar. Kelima, Wajib Pajak mengetahui dan memahami 

peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Dan yang 

keenam, Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training 

perpajakan yang mereka ikuti. 

Nurmanto (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua 

kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib 

pajak baik orang pribadi maupun badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
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dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan  

melaporkan SPT masa dan tahunannya tepat waktu (Oktaviani, 2007). 

Kepatuhan pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

penerimaan Negara dari berbagai sumber pajak. Menurut pasal 23 (2) Undang-

Undang Dasar 1945 kepatuhan wajib pajak harus dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang.  

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti atau 

memahami sesuatu, mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari bahan 

yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan, 

atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain 

(Sudaryono, 2012:44). Dalam konteks perpajakan, pemahaman yang dimaksud 

adalah pemahaman Wajib Pajak akan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Menurut Tarjo dan Sawarjuwono (2005:126), kesadaran adalah kerelaan 

Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, 

dengan cara membayar kewajiban secara tepat waktu dan jumlahnya. 

Widayati dan Nurlis (2010:45) menguraikan beberapa bentuk kesadaran 

yang akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak akan memenuhi 

kewajiban perpajakannya karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak 

yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan  

pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Dengan menyadari hal ini, 

Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya karena penundaan 
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pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak akan berdampak pada kurangnya 

sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan 

Negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang–Undang dan 

dapat dipaksakan. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak akan memenuhi 

kewajiban perpajakannya karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan 

hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga Negara. 

Menurut Ernawati (2014:19), pendidikan Wajib Pajak merupakan dasar 

pengetahuan Wajib Pajak dalam merespon segala informasi tentang hakekat dan 

makna pembayaran pajak bagi kepentingan pembangunan nasional. 

Tingkat pendidikan pelaku UMKM yang semakin tinggi diharapkan akan 

menyebabkan pelaku UMKM lebih mudah untuk memahami ketentuan dan 

peraturan perundang – undangan yang berlaku. Apabila pelaku UMKM telah 

memahami ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, maka 

mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. 

Menurut Mustafa (2005:10), sosialisasi adalah suatu konsep umum yang 

diartikan sebagai suatu proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang 

lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, dimana semuanya itu 

merupakan hal – hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial 

yang efektif. Dalam perpajakan, sosialisasi yang diberikan oleh aparat pajak dapat 

berupa dalam bentuk penyuluhan, seminar, spanduk – spanduk ataupun media 

masa dan media elektronik lainnya yang diberikan secara rutin dan mudah diakses 

oleh Wajib Pajak. Dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan pelaku UMKM dalam bidang perpajakan sehingga apabila terjadi 
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perubahan peraturan perpajakan, pelaku UMKM dapat dengan mudah mengetahui 

dan memahami peraturan yang berlaku sehingga akan mendorong pelaku UMKM 

untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri secara benar. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Eunike dan 

Betri (2014) dengan judul Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pemerintah 

no. 46 tahun 2013 tentang pajak UKM studi pada wajib pajak yang terdaftar pada 

di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa Pemahaman masyarakat mengenai peraturan 

pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih sangat minim dan upaya pengenalan 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang dilakukan pemerintah belum 

maksimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Eunike dan Betri (2014) yaitu pada variabel penelitian dan objek penelitian, 

dimana variabel independen yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

pemahaman, kesadaran, tingkat pendidikan dan sosialisasi. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah kepatuhan pelaku umkm dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan diatur dalam Peraturan pemerintah no 46 Tahun 2013. 

Sedangkan objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Pekanbaru. 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tingkat 

pendidikan dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM di 

Pekanbaru dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Peraturan  

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013). 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pemahaman pelaku umkm atas Peraturan 

Pemerintah no 46 tahun 2013  terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan ? 

2. Bagaimana pengaruh kesadaran pelaku umkm atas Peraturan 

Pemerintah no 46 tahun 2013  terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan ? 

3. Bagaimana pengaruh Tingkat pendidikan pelaku umkm atas Peraturan 

Pemerintah no 46 tahun 2013  terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan ? 

4. Bagaimana pengaruh Sosialisasi pelaku umkm atas Peraturan 

Pemerintah no 46 tahun 2013  terhadap kepatuhan pelaku umkm dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan ? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh 

pemahaman pelaku UMKM terhadap kepatuhan peraturan  

pemerintah nomor 46 tahun 2013. 
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2. Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh 

kesadaran pelaku UMKM terhadap kepatuhan peraturan  

pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

3. Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh 

tingkat pendidikan pelaku UMKM terhadap kepatuhan peraturan  

pemerintah nomor 46 tahun 2013. 

4. Memberikan bukti secara empiris mengenai adanya pengaruh 

sosialisasi  terhadap kepatuhan peraturan  pemerintah nomor 46 

tahun 2013. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, antara lain : 

1. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

sekaligus sebagai tempat untuk mempraktekan sebagian ilmu yang 

telah diperoleh selama masa kuliah. 

2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk memahami tentang 

Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 

3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan agar dapat dijadikan sebagai 

masukan bagi penelitian berikutnya dan diharapkan dapat 

memberikan bukti empiris yang dapat menambah literatur 

perpajakan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, 

maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai 

materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun penelitian ini dibagi 

menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah,   

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan dijelaskan teori-teori yang mendukung penelitian 

yang terdiri dari Pengertian wajib pajak, pemahaman, kesadaran, 

tingkat pendidikan, sosialisasi, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, model dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menyajikan rangkaian metodologi penelitian yang meliputi 

Lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber 

data, teknik pengumpulan data, defenisi operasional dan pengukuran 

variabel penelitian dan metode analisis data. 
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BAB IV     : HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN  

   Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

menguraikan dan menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian 

tersebut. 

BAB V       : KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pengujian yang telah dilakukan 

dan menjelaskan kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian ini 

untuk penelitian yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




