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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang/Fenomena 

Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki masyarakat yang 

beragam tersebar mulai dari sabang sampai merauke. Untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur maka pembangunan di Indonesia juga harus 

merata. Agar pembangunan menjadi baik maka membutuhkan suatu sumber 

penerimaan negara yang jumlah nya tidak sedikit dan selalu mengalami 

peningkatan seiring berjalannya waktu. Dari sektor sektor tersebut, pajak 

merupakan sumber pendapatan internal dan sumber yang paling besar dalam 

menyumbang dana APBN negara Indonesia. Dalam anggaran pendapatan belanja 

negara tahun 2017  pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.750,3 

triliun dari nilai tersebut pajak masih menjadi sektor yang paling diandalkan oleh 

pemerintah untuk membiayai pembangunan. Sebesar 85,6 persen atau Rp 1498 

triliun APBN berasal dari pajak. Sisanya sekitar 14,3 persen atau sekitar Rp 250 

triliun berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan 0,1 persen atau sekitar Rp 

1,4 triliun berasal dari hibah. 

Memaksimalkan sumber dana APBN dari sektor internal pada saat ini 

merupakan langkah pemerintah indonesia untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap pinjaman luar negri (Arum, 2012). Salah satu langkah pemerintah 

indonesia dalam meningkatkan pendapatan internal adalah memperbaiki sistem 

perpajakan dan mendorong masyarakat untuk lebih sadar pajak. (Simanjuntak, 

2009) mengatakan pajak adalah faktor penting dalam mencapai keberhasilan 

pembangunan. Peran pajak begitu sangat fital terutama di Indonesia sekarang tanpa 

pajak kehidupan benegara tidak akan berjalan dengan baik. Pengenaan pajak 

memiliki dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jika 

masyarakat nya sadar pajak dan kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah 

baik, maka tidak menutup kemungkinan masyarakatnya juga sejahtera. 

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, gaji 
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PNS, dan fasilitas publik dibiayai oleh pajak. Begitu dominannya penerimaan pajak 

maka tidak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan sumber penerimaan internal 

yang besar pada suatu negara.  Berikut ini adalah table penerimaan pajak dan juga 

realisasinya dalam APBN selama lima tahun terakhir 2013-2017. 

Penerimaan internal negara dari pajak masih dominan, bahkan jika kita 

amati lagi dari tahun 2013-2017 nilainya selalu mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan. Nilai APBN mengalami kenaikan dari tahun 2013-2017 sebesar 21,6% 

bahkan terakhir pada tahun 2017 menyumbang sebesar 85,6% dari pendapatan 

negara. Hal ini membuktikan bahwa pajak masih menjadi sumber utama dari 

pendapatan negara indonesia.  

 Sejarah perpajakan sendiri dimulai pada tahun 1983 dan awal tahun 1984 

dimana pemerintah indonesia melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh 

yang bertujuan untuk menigkatkan penerimaan negara indonesia. Awalnya sistem 

perpajakan indonesia adalah official assessment system kemudian setelah reformasi 

oleh pemerintah namanya berubah menjadi self assessment system. Official 

assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa 

jumlah pajak terutang WP dihitung dan ditetapkan oleh pihak fiskus. Dalam hal ini 

utang pajak yang timbul disebabkan oleh ketetapan fiskus. WP dalam sistem ini 

lebih bersifat pasif dan menerima. Self assessment sytem adalah sistem perpajakan 

yang menyatakan bahwa WP dapat menghitung, memperhitungkan, menyetor dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini WP dituntut untuk 

aktif dan berperan serta dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan 

dari pihak fiskus hanya akan mengawasi dan memberikan penerangan. Perubahan 

sistem ni bertujuan untuk membuat WP lebih aktif dan lebih bertanggung jawab 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dengan pengawasan dan 

pembinaan dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga 

akan mewujudkan sistem self assessment yang baik dan menigkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Jika sistem tersebut berjalan dengan baik maka penerimaan negara 

juga akan maksimal.  
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Dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2016 terdapat 

setidaknya 36.446.616 Wajib Pajak terdaftar. Dengan 16.599.632 diantaranya 

wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah tersebut penerimaan pajak yang diterima 

pada tahun 2016 sebesar Rp 1.105,97 triliun rupiah yang berarti realisasi 

penerimaannya adalah 81,61% dari target. Proporsi penyumbang terbesar pajak 

tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan proporsi 90,66% disusul 

kemudian dengan Wajib pajak badan 8,01% dan bendahara 1,33%. Rasio kepatuhan 

penyampaian SPT Tahunan PPh tahun 2016 sebesar 60,82%.  

Tabel 1.3 

Tingkat Kepatuhan WP Tahun 2016 

WP 

Jumlah WP yang menyampaikan 

SPT 

Presentase 

Kepatuhan 

Badan 247,215 8.01% 

Op Karyawan 8,744,740 90.66% 

Op Non 

Karyawan 
797,443 

1.33% 

    Sumber: www.pajak.go.id.diolah 

Upaya pemerintah dalam mendorong penerimaan negara juga dilakukan di 

tahun 2018, yaitu dengan melirik sektor swasta yang dipastikan dapat 

mendatangkan potensi yang besar untuk penerimaan negara. Sektor tersebut adalah 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki laba yang kecil 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar namun UMKM berdasarkan 

survey BPS UMKM menyumbang 57% untuk Produk Domestik Bruto (PDB). 

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah 

pelaku UMKM di Indonesia mencapaii 60 juta pelaku Usaha pada tahun 2017 yang 

tersebar di selusruh nusantara.  UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada 

di Indonesia sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,79% usaha kecil 

sebesar 1,11% usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya 

berkontribusi sebesar 0,01% (Endrianto, 2015).  
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Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata masih belum sebanding dengan 

penerimaan pajak dari UMKM. Imaniati (2016) mengatakan bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM tersebut antara lain 

pemahaman perpajakan, pengawasan, sosialisasi, tarif dan juga sanksi yang 

berlaku. Dalam penelitiannya Tatik (2018) mengatakan bahwa tarif pajak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian 

tarif yang adil dan jelas akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP. 

Terkait dengan tarif pajak UMKM pemerintah telah melakukan berbagai 

cara untuk mendorong penerimaan pajak. Pada awal terbentuknya sudah ada 

undang-undang yang mengatur tentang PPh untuk UMKM dengan tarif khusus 

namun hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang 

No.36 Tahun 2008 (PPh), Pasal 31E mengatakan bahwa WP badan dalam negri 

dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 50 milliar dapat menggunakan fasilitas 

pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif yang berlaku pada saat itu sebesar 

25%. Maka WP badan dalam nefri yang memenuhi syarat tersebut tarif pajaknya 

menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp 4,8 Milliar pengenaan PPh 

dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari 

perhitungan laba rugi akuntansi (Pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiscal, 

karena  berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2007 (UU 

KUP), wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban 

pembukuan tentu juga merupakan sebuah kendala bagi WP khususnya UMKM. 

(Muchid, 2015) mengatakan bahwa kendala WP UMKM selain rendahnya 

pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga terkendala dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban secara sukarela 

(voluntary tax compliance), Pada tahun 2013 pemerintah membuat peraturan 

perpajakan terkait dengan WP UMKM, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahu 

2013 yang muai berlaku pada tanggal 1 juli 2013. Tarif dalam peraturan ini adalah 

sebesar 1% dari omset WP yang dalam satu tahun peredaran brutonya tidak lebih 

dari Rp 4,8 milliar. PP ini dibuat pemerintah agar WP menjadi semakin patuh 
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dengan penyederhanaan yang ada. Namun realisasinya walaupun diberlakukan tarif 

1% penerimaan realisasi perpajakan masih belum mencapai target,(Tatik, 2018). 

Timbulnya persepsi negatif WP terkait penerapan PP No.46 Tahun 2013 

serta dampak yang ditimbulkan terhadap usahanya maka banyak WP yang enggan 

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Andriani, 2017). Hal tersebut 

mencerminkan bahwa masyarakat kita belum memahami secara umum aturan 

perpajakan serta tata cara perhitungan pajak yang menyebabkan seolah-olah 

menjadi beban dengan berlakunya peraturan ini. Ketidak selarasan persepsi 

masyarakat dan pemerintah atas penerapan suatu kebijakan dan perbedaan 

kepentingan dalam perekonomian dan sosial masyarakat seringkali menyebabkan 

sulitnya menciptakan sintegritas untuk membangun negara (Andriani, 2017). 

Pada tahun 2018 tepatnya Juni 2018 pemerintah menerbitkan kebijakan 

terbaru tentang perpajakan WP UMKM yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 

No 23 Taahun 2018. Tarif  pajak yang berlaku dalam peraturan ini sebesar 0,5% 

dari omzet dan akan diberlakukan pada bulan Juli 2018. Tatik (2018) mengatakan 

bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran 

serta masyarakat dan pemahaman masyarakat akan pembayaran pajak. 

Pravitasari (2013) menegaskan bahwa setiap wajib pajak membutuhkan 

pemahaman yang cukup atas undang-undang dan konsep perpajakan untuk dapat 

menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Selain itu Andriani (2017) 

mengatakan bahwa sikap bertanggung jawab wajib pajak dalam pelaporan juga 

berpotensi mempengaruhi penigkatan kepatuhan Wajib pajak. Penerapan PP 23 

Tahun 2018 ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam upaya 

meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan tersebut akan berjalan optimal jika 

adanya hubungan timbal balik atau WP harus berperan aktif dan berpartisipasi. 

Sehingga tingkat pengetahuan dan pemahaman WP atas peraturan ini menjadi 

sangat penting, jika WP tersebut memiliki pemahaman yang baik maka WP akan 

memiliki persepsi yang baik dan percaya sepenuhnya kepada fiskus sehingga 

membayar pajak bukan lagi menjadi beban.  
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Dari berbagai uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini 

karena peraturan ini tergolong baru dan pemahaman masyarakat akan peraturan 

perpajakan cenderung kurang, sehingga tingkat kepatuhan pun juga kurang. Peneliti 

akan menggunakan metode eksperimen dengan menguji apakah ada pengaruh 

antara variabel independen (main effect) yaitu pemahaman peraturan terhadap 

variabel dependen yaitu kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat 

meminimalisirkan tingkat ketidakpatuhan WP sehingga penerimaan pajak juga 

akan optimal dan dengan pemahaman peraturan perpajakan apakah berpengaruh 

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

1.2 Kesenjangan Penelitian 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini mendapatkan bukti empiris dan  

dapat berkontribusi langsung dalam literatur penelitian dengan topik Kepatuhan 

Perpajakan khususnya yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

tahun 2018. Ini merupakan peraturan baru yang muncul menggantikan peraturan 

sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, sehingga penelitian 

yang mengangkat tema tentang peraturan ini masih sangat jarang, sehingga harapan 

peneliti adalah dengan selesainya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk 

mahasiswa yang lain dalam mengambil skripsi. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat mengisi gap penelitian yang ada dimana metode penelitian dengan 

menggunakan metode eksperimen masih sangat minim apalagi mengenai akuntansi 

dan perpajakan, sehingga material kasus dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan 

oleh para akademisi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan sebab 

akibat dari variabel penelitian yaitu pengaruh pemahaman peraturan perpajakan 

terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 

usaha kecil UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.  
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1.4 Ringkasan Metode Penelitian 

Peneliti akan menggunakan desain grup kontrol dan grup manipulasi dalam 

eksperimen ini karena jumlah variabel independen yang dipakai kurang dari satu, 

yaitu pemahaman peraturan. Grup kontrol akan menjadi pembanding bagi grup 

manipulasi. 

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian 

Hasil yang didapatkan peneliti setelah melakukan tahapan-tahapan uji 

eksperimental adalah ada pengaruh antara pemahaman perpajakan seseorang 

dengan tingkat kepatuhan pajak. Artinya adalah semakin tinggi tingkat pemahaman 

seseorang maka kepatuhannya juga akan meningkat. 

1.6 Kontribusi Riset 

Dari hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh peneliti banyak faktor lain 

selain pemahaman yang dapat mempengaruhi seseorang dalam kepatuhan 

pajak..(Ajzen, 1991) dalam Theory Planned Behavior (TPB) menyebutkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang Wajib Pajak dapat 

dilihat dari sisi psikologis. Model TPB menyebutkan bahwa niat (intention) dapat 

mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh dalam aturan 

perpajakan. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam 5 bab dengan 

detailnya adalah bab 1 berisi dengan pendahuluan, Bab 2 tinjauan pustaka, Bab 3 

metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup.  
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