
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang, dengan mengimbangi perkembangan 

tersebut Indonesia juga terus melakukan segala pembenahan menuju Indonesia yang 

lebih baik, salah satu pembenahan yang sering terjadi adalah pada perpajakan. 

Perpajakan sangat penting bagi Indonesia dikarenakan dari perpajakanlah dana terbesar 

dapat dikumpulkan oleh Indonesia yang digunakan sebagai sumber dari APBN 

Indonesia, APBN yang bersumber dari perpajakan adalah 67%. APBN digunakan 

untuk segala macam pembelanjaan negara seperti untuk subsidi, belanja kemetrian 

negara, dana desa, transfer ke daerah, pembayaran bunga utang, dan belanja lainnya 

menurut Kementrian Keuangan. Penyusunan APBN pemerintah juga harus 

mempertimbangkan suatu hal yaitu adalah PDB atau Produk Domestik Bruto.  Menurut 

nota keuangan RAPBN 2015 pajak berkontribusi sebesar 12,4% atas Produk Domestik 

Bruto pada tahun 2014. 

Gambar 1. 1 APBN Indonesia 2015 
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UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan pilar 

ekonomi yang tangguh, seperti yang disebutkan oleh Menteri Bambang P.S. 

Brodjonegoro dalam kegiatan Bazar Ramadhan Dhawa Festival 2015 Kementerian 

Keuangan di Gedung Dhanapala pada Rabu (1/7). 

“Terbukti saat terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari 

collapse-nya perekonomian” 

 

UMKM juga merupakan salah satu kategori wajib pajak di Indonesia. Pelaku 

UMKM juga harus patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dirjen Fuad 

Rahmany pada tahun 2014 (Finansial.bisnis.com) menyebutkan hal yang sama bahwa 

pendapatan pajak dari UMKM juga sebesar 2 triliun. UMKM juga berperan penting 

pada PDB Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 58% pada tahun 

2014 (kontan.co.id).  

Gambar 1. 2 Perhitungan potensi selisih pendapatan pajak dari UMKM 

 

Sumber: data diolah 



Kementrian Keuangan menyatakan PDB Indonesia pada tahun 2014 adalah 

Rp10542,7 triliun (kemenekeu.go.id), dari sektor UMKM menyumbang sebesar 58% 

(kontan.co.id) dan 12,4% dari pajak menurut nota keuangan dan RAPBN 2015, maka 

bisa diketahui bahwa PDB dari UMKM sebesar Rp6114,7 triliun, dari perpajakan 

sebesar Rp1307,29 triliun. Apabila dilakukan perhitungan kontribusi perpajakan 

dengan menggunakan tarif pada Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 sebesar 

1% dari omzet, maka harusnya sektor UMKM bisa membayar pajak sebanyak Rp61,14 

triliun, apabila dibandingkan dengan pendapatan PDB dari perpajakan maka UMKM 

diperkirakan bisa berkontribusi dalam perpajakan sebesar 4,68% namun dalam 

kenyataannya kontribusi UMKM terhadap perpajakan masih sebanyak 0,03%, dengan 

data diatas terlihat adanya selisih sebanyak 4,65% sebesar Rp59,14 triliun yang 

harusnya bisa didapatkan perpajakan dari sektor UMKM apabila UMKM tersebut 

patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya. 

 Banyuwangi adalah salah satu Kota yang terus mengembangkan UMKM di 

wilayahnya. Pada tahun 2013 Banyuwangi mendapatkan salah satu peghargaan atas 

pengembangan UMKM yaitu Satya Lancana Wirakarya, Bhakti Koperasi, dan Pelopor 

Pengembangan Bisnis UMKM, dan pada tahun 2014 Banyuwangi juga mendapatkan 

penghargaan Paramadhana Madya Nugraha sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi 

dari Menteri Koperasi dan UKM, dan Satya Lencana Pembangunan yang diberikan 

oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (klinik.umkm.banyuwangikab.go.id). Pada 

tahun 2016 Bayuwangi meluncurkan Digital Market Place yaitu www.banyuwangi-



mall.com. Program ini diperuntukan untuk para UMKM menawarkan barang usahanya 

dengan menggunakan media internet. Banyuwangi juga terkenal akan pariwisatanya, 

terbukti pada tahun 2016 Banyuwangi memenangkan penghargaan bergengsi yaitu 

penghargaan UNTWO (United Nations World Tourism Organization) yang 

diselenggarakan di Madrid. Pariwisata di Banyuwangi selalu meningkat setiap 

tahunnya seperti yang disebutkan oleh Slamet Karyono, Sekretaris Daerah Kabupaten 

Banyuwangi pada Kamis (21/1/16). 

“Dalam lima tahun terakhir, kunjungan wisatawan nusantara melonjak 161 persen. 

Dari sebelumnya 651.500 orang di tahun 2010, menjadi 1.701.230 orang pada tahun 

2015. Untuk wisatawan mancanegara meningkat 210 persen dari kisaran 13.200 

orang ditahun 2010, menjadi 41.000 pada akhir 2015”  

Wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya berimbas pada UMKM dibidang 

pariwisata, seperti kenaikan omzet UMKM tersebut, dan juga ekspansi UMKM 

tersebut. UMKM dibidang pariwisata juga memiliki potensi kenaikan pajak terhadap 

usahanya tersebut. 

Melihat Fenomena bahwa terjadi selisih kontribusi perpajakan realisasi dan 

perkiraan kontribusi perpajakan yang di hitung dengan Peraturan Pemerintah nomor 46 

tahun 2013 dari data PDB UMKM, pelaku UMKM yang belum patuh dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya, serta pengembangan UMKM yang terus 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka penulis tertarik untuk meneliti 

“Persepsi Wajib Pajak UMKM di Bidang Pariwisata Kota Banyuwangi terhadap 

Kewajiban Perpajakannya”. 



1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana Persepsi Wajib Pajak UMKM di bidang pariwisata kota  Banyuwangi 

terhadap Kewajiban Perpajakannya?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak UMKM di bidang pariwisata kota 

Banyuwangi terhadap kewajiban perpajakannya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Bermanfaat bagi Penulis : 

- Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak UMKM di bidang 

pariwisata kota Banyuwangi terhadap kewajiban perpajakannya. 

Bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak : 

- Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak UMKM di bidang 

pariwisata kota Banyuwangi terhadap kewajiban perpajakannya. 

Bermanfaat bagi pembaca : 

- Memberikan wawasan serta informasi kepada pembaca mengenai bagaimana 

persepsi wajib pajak UMKM di bidang pariwisata kota Banyuwangi terhadap 

kewajiban perpajakannya. 

- Memberikan manfaat kepada pembaca sebagai penelitian terdahulu. 



1.5 Batasan Penelitian 

Dengan memperhatikan luasnya topik yang dibahas, peneliti memandang perlu 

untuk membatasi penelitian ini dalam hal-hal sebagai berikut: 

- Meneliti wajib pajak UMKM orang pribadi. 

- UMKM yang dimaksud hanya UMKM yang berlokasi di Banyuwangi, Jawa 

Timur. 

- UMKM yang menjadi subjek hanya UMKM yang bergerak dibidang oleh-oleh 

dan souvenir. 

- UMKM yang dituju adalah UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah 

4,8 miliar rupiah. 

- Peneliti hanya mengkaji persepsi saja. 

 


