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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa pajak 

akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Sebagian 

besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN berasal dari pajak dan, realisasi penerimaan perpajakan 

Tahun 2013 menurut APBN-P 2013 total penerimaan pajak menjadi Rp1.148,36 

triliun atau mencapai 70,9% dari total penerimaan negara yang bersumber dari 

penerimaan pajak (http://www.anggaran.depkeu.go.id). 

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat 

sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar 

pajak. selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan 

optimalisasi penggalian sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam 

meningkatkan penerimaan dari pajak. hal tersebut tidak bisa dipungkiri karena 

pada dasarnya membayar pajak akan menciptakan bangsa yang mandiri dimana 

dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa harus 

menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negri. Apabila diperhatikan dengan 

lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih 

buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha masih menunjukan 
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kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam 

segala situasi dan kondisi kebanyakan adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari 

sektor pajak, setelah pemerintah merumuskan APBN 2013 mengeluarkan 

kebijakan dalam       rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak tersebut 

denagn adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dimana hal 

tersebut biasanya dilakukan dengan cara perluasan objek dan subjek pajak, atau 

dengan menjaring wajib pajak baru. meskipun dalam jaring pengaman bagi 

wajib pajak berupa Nomor PokokWajib Pajak agar melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah tersebut, tetapi masih 

tetap ditemuakan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah melalui Direktorat 

Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2013 

tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran 

bruto (omzet) tertentu yang berlaku sejak Juli 2013. Secara tidak langsung 

sasaran yang tertuju dari Peraturan Pemerintah No 46 ini adalah UMKM  baik 

perorangan maupun badan kecuali badan usaha tetap yang memiliki peredaran 

bruto dibawah 4,8 Miliar. Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  adalah  

kegiatan  ekonomi  rakyat  berskala kecil  dan  bersifat  tradisional  dengan  

kekayaan  bersih  Rp50.000.000,00 - Rp200.000.000,00  tidak  termasuk  tanah  

dan  bangunan  tempat  usaha.  Omzet tahunan  < Rp1.000.000.000,00;  dalam  

UU  UMKM  tahun  2008  dinyatakan  pula  bahwa  kekayaan bersih  

Rp50.000.000,00 - Rp500.000.000,00  dan  penjualan  bersih setahun  sebesar 
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Rp300.000.000,00 -Rp2.500.000.000,00. Sejak munculnya Peraturan Pemerintah 

No 46 tentang pajak penghasilan ini terlihat dampak  positif dan  negatif bagi 

UMKM. Dampak positifnya yaitu pengenaan penghasilan lebih rendah karena 

hanya dikenakan tarif sebesar 1%. Kemudian dampak negatifnya adalah pada 

aspek ability to pay yang sebenarnya menjadi ruh dari pajak penghasilan yang 

lebih memperhatikan keadilan dari pajak tidak langsung seperti PPN yang lebih 

memberatkan netralitas pajak. Jelas sekali bahwa apa yang dipaparkan penulis 

bahwa Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas 

penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto 

terntentu memiliki dampak positif dan juga negatif, tetapi dampak positif yang 

ada dalam Peraturan Pemerintah No 46 tersebut dijadikan pengusaha untuk 

merugikan bangsa Indonesia sendiri karena diperkirakan pelaku UMKM 

melakukan tax planning. Begitu juga dengan dampak negatif dari peraturan 

pemerintah ini yang dimana ketika UMKM mengalami kerugian tetap akan 

dikenakkan pajak penghasilan 1% dari omzet.  

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis pengaruh faktor-faktor 

kemauan wajib pajak pelaku UMKM untuk membayar pajak setelah 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Jika melihat 

penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan 

membayar pajak seperti penelitian  Tatiana  dan  Priyo  (2009),  Widayati  dan  

Nurlis  (2010)  dan  penelitian  Monica  (2011)  yang  menggunakan  tiga  

variabel dalam penelitian mereka, yaitu Kesadaran Membayar Pajak, 

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap  Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang 
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Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan. Dari penelitian yang telah terdahulu 

dan dengan dibantu dengan jurnal utama dari Dinamika Keuangan dan 

Perbankan Hal 126-142 Nopember 2011 oleh Pacawati Hardiningsih, penelitian  

ini  bertujuan  menganalisis pengaruh  kesadaran  membayar  pajak, pengetahuan  

perpajakan,  pemahaman  peraturan perpajakan, persepsi efektifitas sistem 

perpajakan, manfaat wajib pajak dan kualitas layanan wajib pajak terhadap 

kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 

46 tahun 2013.Berdasarkan Uraian Diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan topik mengenai FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEMAUAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM UNTUK MEMBAYAR 

PAJAK SETELAH DIBERLAKUKAN PERATURAN PEMERINTAH 

NO. 46 TAHUN 2013. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  latar  belakang  penelitian tersebut diatas, maka dapat 

ditarik permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapaun 

pertanyaan yang timbul adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran membayar pajak  terhadap 

kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan peraturan perpajakan 

terhadap kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 

Tahun 2013? 



5 
 

 
 

3. Apakah terdapat pengaruh antara persepsi efektifitas sistem perpajakan 

terhadap kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 

Tahun 2013? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara manfaat yang dirasakan wajib pajak 

terhadap kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 

Tahun 2013? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara  kualitas layanan wajib pajak terhadap 

kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 2013? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap 

kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 

2013. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan 

terhadap kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 

Tahun 2013. 

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan 

terhadap kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 

Tahun 2013. 



6 
 

 
 

4. Untuk menganalisis pengaruh manfaat yang dirasakan wjib pajak 

terhadap kemauan membayar pajak stelah diberlakukannya PP No.46 

Tahun 2013. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kualitas layanan wajib pajak terhadap 

kemauan membayar pajak setelah diberlakukannya PP No.46 Tahun 

2013. 

 

D. MANFAAT PENELTIAN 

1. Bagi peneliti, dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan baik secara teori maupun praktik mengenai perpajakan pada 

UMKM setelah diberlakukannya PP No 46 Tahun 2013. 

2. Bagi pemerintah daerah dan KPP, diharapkan menjadi kontribusi 

pemikiran dan masukan untuk meningkatkan ekstensifikasi dam 

intensifikasi, dengan cara mengetahui faktor-faktor  apa saja yang 

mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban 

perpajakannya khususnya UMKM setelah diberlakukannya PP No 46 

tahun 2013. 

3. Bagi pembaca, dapat menambah wawasan, referensi dan bahan 

pertimbangan, serta acuan yang berguna bagi penelitian selanjutnya 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk dapat memberikan gambaran dari skripsi ini, pembahasan akan 

dikelompokan menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN. 

  Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan siatematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. 

  Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoritis penelitian terdahulu, 

tinjauan pustaka memuat teori-teori secara konseptual yang diharapkan 

mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti. Teori-teori-

teori tersebut tentang kesadaran membayar pajak, pengetahuan wajib 

pajak tentang pajak, efektifitas sistem perpajakan,  manfaat yang 

dirasakan wajib pajak, kualitas layanan wajib pajak terhadap pajak dan 

kemauan membayar pajak. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, sampel, dan populasi, sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan dalam 

pencapaian tujuan penelitian atas rumusan masalah penelitian. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PENELITIAN 

  Bab ini menguraiakan tentang gambaran umum dari objek penelitian. 

Proses Pengambilan Data, Statistik Deskriptif, Analisis Data Penelitian 

dan Pembahasan. 
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BAB V PENUTUP 

  Sebagai bab terakhir berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan dan saran-saran yang diharapkan ada  

manfaatnya bagi pembaca dan juga  nantinya dapat dijadikan bahan 

masukan untuk penelitian selanjutnya. 


