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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional merupakan proses kegiatan yang dijalankan 

terus menerus dan bersifat berkesinambungan, dengan tujuan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk perealisasiannya 

dibutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Maka salah satu alternatif yang 

pemerintah lakukan untuk mewujudkan kemandirian dalam sumber 

pembiayaan pembangunan adalah berupa pajak yang menjadi sumber dana 

yang berasal dari dalam negeri (Lubis, 2015). Pajak merupakan salah satu 

penyumbang terbesar dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 

(APBN) di Indonesia, yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan 

berbagai infrastruktur public dan fasilitas umum. Dalam APBN tahun 2012 

kontribusi dari sektor pajak hampir mencapai angka 79% 

(www.anggaran.depkeu.go.id), itu berarti pajak merupakan sumber 

pendanaan yang mempunyai andil besar dalam kelancaran pembangunan 

infrastruktur disegala bidang. Sebagai Negara yang sedang berkembang 

menuju kearah Negara maju, Indonesia perlu meningkatkan pembangunan 

di berbagai sektor sehingga perlu meningkatkan dan mengoptimalkan 

pendapatan Negara dari sektor pajak. Menurut pasal 1 UU No.28 tahun 

2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribus 

iwajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
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timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Untuk memaksimalkan pemasukan dari sektor pajak, pemerintah 

melakukan berbagai cara salah satunya yaitu dengan melakukan reformasi 

pajak. Menurut Corry (2013) reformasi pajak adalah salah satu  upaya nyata 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. 

Salah satu bentuk reformasi tersebut yaitu dengan mengubah sistem 

pemungutan pajak dari Official Assessment System menjadi Self 

Assessment System. Menurut Waluyo (2011: 17) Self Assessment System 

adalah wajib pajak diberikan kewenangan untuk melakukan perhitungan, 

pelaporan, dan pembayaran pajak yang masih terutang atau yang masih 

harus dibayar. Dalam pelaksanaannya self assessment system dimaksudkan 

untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan pendapatan pajak serta 

menurunkan tingkat jumlah surat tagihan pajak (Dachlan, 2002). Akan 

tetapi perubahan metode pemungutan pajak tersebut bias dikatakan efektif 

bila tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak telah tinggi. Pada self 

assessment system terdapat pula kelemahan dan celah-celah yang sering 

dimanfaatkan oleh Wajib Pajak maupun pihak fiskus diantaranya yaitu 

Wajib Pajak lebih mencari status “kurang bayar” dalam pajak terutang, 

menyembunyikan saldo real dalam penyajian laporan keuangan, dan 

menyajikan laporan laba rugi yang sulit dimengerti fiskus. 

Pemerintah pun mulai melirik sektor UMKM, yang memiliki potensi 

yang besar untuk menambah pemasukan APBN dari sector pajak. Walaupun 
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omzet dan laba yang dihasilkan oleh UMKM jauh lebih kecil jika 

dibandingkan dengan total omzet dan laba perusahaan-perusahaan besar, 

namun tingkat sumbangsihnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 

sangat besar. 

 

Sumber : depkop.go.id 

Berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011, 

UMKM berperan terhadap terciptanya PDB nasional sebesar 57,94 persen. 

Meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 

57,12 persen. Tetapi kontribusi UMKM pada pajak hanya sebesar 5%. 

Untuk memaksimalkan dan meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dari 

sektor UMKM, reformasi pajak kembali dilakukan oleh Pemerintah dengan 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Kelebihan dari PP No. 46 ini 

34,73% 

9,72% 

13,49% 

42,06% 

Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2011 
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terletak pada tarifnya yang hanya sebesar 1 persen. Peraturan Pemerintah 

No. 46 tahun 2013 ini telah diterapkan mulai 1 juli tahun 2013, maka 

penting bagi wajib pajak UMKM memahami manfaat dan tujuan 

dikeluarkannya PP No. 46 tahun 2013 ini. Seperti yang tertulis dalam leaflet 

yang dikeluarkan Dirjen Pajak, maksud dari PP No. 46 tahun 2013 ini 

adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan 

perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, 

mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan 

masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. 

Setelah diterapkan 1 juli 2013 berbagai pro dan kontra terjadi 

terkait dengan PP No. 46 tahun 2013 ini, banyak pihak UMKM yang 

menganggap bahwa tarif 1% yang dikenakan pada omzet bulanan 

memberatkan. Hal itu dikarenakan tidak semua UMKM mempunyai margin 

diatas 1% dari omzetnya. Tapi jika pada kenyataannya UMKM yang ada di 

indonesia sebagian besarnya memiliki margin lebih dari 1% dari omzet 

maka peraturan ini merupakan kebijakan yang tepat dan efektif untuk 

meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Menurut Ketua 

Paguyuban Koperasi dan UMKM Kota Malang, pengenaan tarif final 1% 

berdasarkan omzet bulanan dan tidak diperhitungkannya kompensasi 

kerugian pada bulan tersebut sangat memberatkan pihak UMKM. 

Peningkatan jumlah UMKM terjadi di Kota Batu, Jawa timur. Kota 

Batu merupakan Kota di Jawa Timur yang menjadi salah satu kota wisata 

yang selalu menjadi tujuan wisata masyarakat. pengembangan dan inovasi 
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pun dilakukan oleh pemerintah kota pada sektor pariwisata untuk melayani 

wisatawan. Perkembangan pada sektor pariwisata tersebut juga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Batu. Dalam kurun waktu dari 2008 

sampai dengan 2012 total UMKM yang terdata yaitu sebanyak 14.570 

UMKM. namun yang terdaftar sebagai wajib Pajak pada KPP Pratama Batu 

hanya sebanyak 4.898 UMKM (Putri, 2012). Diharapkan dengan adanya PP 

No. 46 tahun 2013 ini, maka akan terjadi peningkatan jumlah wajib pajak 

UMKM di Kota Batu.  Dengan berlatar belakangkan pada penjelasan diatas 

maka penelitian ini mengkaji tentang “Analisis Faktor Penerapan PP No. 

46 Tahun 2013 Atas Wajib Pajak UMKM di Kota Batu”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah faktor penerapan PP No. 

46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak UMKM di Kota Batu? 

C. BATASAN MASALAH 

Penelitian ini hanya difokuskan pada analisis faktor penerapan PP No. 

46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak UMKM di Kota Batu dilihat dari 

perspektif Motivasi, Manfaat, Hambatan dan Permasalahannya. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah untuk menganalisis 

faktor penerapan PP No. 46 Tahun 2013 atas Wajib Pajak UMKM di Kota 

Batu dilihat dari perspektif Motivasi, Manfaat, Hambatan dan 

Permasalahannya. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat bagi UMKM yaitu menjadi informasi dan pengetahuan 

tambahan yang jelas tentang Penerapan PP No. 46 tahun 2013 yang 

mencangkup UMKM sebagai objek pajaknya sehingga pihak 

pemilik UMKM bisa menghitung besarnya tarif yang dikenakan 

dengan baik dan jelas. 


