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PELATIHAN PEIi.PAJAKAN PADA PENGUSAIIA KECIL
DI I-INGKUNGAN UNY I'AMPUS WA'T[ S
Oleli:
Drs. Djihad Hisyan.r. M.Pd.. dkk.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini adalah untuk
memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengusaha kecil (UMKM) disekitar
IJNY Kampus Wates tentang perpajakan, r.nemberikan kesadaran lentang arti pentingnya pajak
bagi usaha kecil, meningkatkan pemahaman bagi para pengusaha kecil disekitar IINY Kampus
Wates tentang PP No.46'l'aliun 2013, dan memberikan pemahaman tentang proses pencatatan
keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak.

Khalayak sasaran pengabdian masyarakat ini adalah para pelaku usaha kecil yang
Kan.rpus Wates. Permasalahan diselesajkan dalam tiga tahapan
kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. 'fahap persiapan dilakukan dengan
melakukan survey pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan clan menentnkan siapa saja
pengusaha kecil yang berada di lingkungan UNY Kampus Wates yang akan diundang.Tahap
pelaksanaan, dilakukan dengan memberikan pelatihan dengan menggunakan metode ceramah
dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan latihan sebagai bentuk kegiatan u,orl<shop
diantaranya dengan memberikan pemahaman tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak
bagi pengr"rsaha kecil (UMKM), n.lelakukan sosialisasi tentang PP Nonor 46 Tahun 2013 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selanjutnya para pese(a pelatihan mencoba untuk membuat
pencatatan keuangan pada setiap usaha yang dimilikinya serta menghitung besarnya pajak yang
harus dibayar dan membuat pelaporan pajak. Tahap evaluasi dilakukan atas hasil yang telah
dicapai oleh peserta pelatihan dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha para peserta
pelatihan untuk mengetahui seberapa dalarn pemahaman para pengusaha kecil tentang materi
berada

di lingkungan LINY

yang telah disampaikan dalam pelatihan.
Hasil kegiatan pelatihan menunj ukkan tingkat kebelhasilan dengan

indikator adanya
kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil untuk meningkatkan
'pemahaman
tentang perpajakan, adanya respol positil' drlihat dari antusiasme para pesefta
pelatihan rnengikuti kegiatan pengabdian, sebagiiu) besar'(80%) peselta telah memahami tentang
perpajakan, arti pentingnya pajak bagi usaha kecil. memaliami tentang PP No. 46 Tahun 2013,
membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pa.iak yang harus dibayar secara mandiri,
serta dapat membuat pelaporan pajak dengan tepat.

VI

BAB I

'PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi
Pemerintah akan memulai upaya intensif menyadarkan pelaku usaha kecil dan
menengah untuk rnenrbayar pajak karena sebelumnya fokus penagihan pajak hanya pada

pelaku usaha besar. Kebijakan ini diharapkan akan menaikkan penerimaan pajak sekaligus
memperluas basis penagihannya. Sulitnya n.renghitung pajak merupakan salah satu hal yang

sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Dalam praktiknya
sangat sering Wajib Pajak bertanya berapa pajak yang harus dibayar tanpa perlu mengetahui

bagaimana proses penghitungannya. Asal sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baru mau

bayar pajak. Bila den-rikian halnya, tentu akan merusak sistem penghitungan pajak yang
sudah terlormulasi.

Usaha mikro, kecil. dan menengah

(UMKM) adalah n.rerupakan sektor ekonomi yang

nempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi
Domestik Bruto (PDB) tahun 2013, UMKM mempunyai kontribusi sekitar dari 61Yo total
PDB. Narr.run demikian. apabila dibandingka deugan kontribusi UMKM terhadap penerimaan

pajak, terdapat ntismcrtclt dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak sangat kecil,
yaitu kurang dari

5%o dar-i

total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi kontribusi

UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi
kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalan.r upaya untuk mendorong pemenuhan
kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary /ar compliance) serta mendorong kontribusi
penerimaan Negara dari

UMKM, Pemerintah telah n.renerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46

Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau

Diperoleh Waiib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tedentu telah diberlakukan oleh
Pemerintah sejak 1 Juli 2013. PP ini mengatur Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto

tidak lebih dali Rp 4.8 Milyar

untr"rk PPh

llnal sebesar

1%o

dari or.nzet bulanan. Maksud

diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 adalah rnemberikan kemudahan dan penyederhanaan

l% dari ontzet bersifat final
kepada masl'arakat untuk berkontribusi dalam

aturan perpaiakan karena pelhilungan pa.lak terutang hanva

sehingga memberikan kesempatan
penyelenggaraan Negara.
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PP 46 Tahun 2013 sejatinya rnengandung tiga tujuan utarna kemudahan tertib
administrasi, tranparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Oleh
karena itu, selayaknya PP No. 46 Tahun 2013 dijadikarr instrument untuk menutup defisit

penerirnaan pajak. Masih banyak pelaku bisnis yang belum mernbayar pajak dengan
sungguh-sungguh dan potensi penerimaan pajak dari sektor

UMKM belurn tergali

secara

maksimal. Se.jak diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang mengatur tentang PPh atas
penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. banyak sekali

pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan merrilai bahwa kebijakan ini kurang
menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi lndonesia yang cukup bergantung pada sektor

UMKM.
Para pelakr-r usaha yang berada
merupakan pengusaha

kecil

di

sekitar lingkungan

LIN

Y

Kampus

Wates

yang banyak bergerak di bidang usaha r.varung makan, toko

kelontong serta fotokopi. Adapun kondisi para pelaku usaha kecil 1,ang berada

di

sekitar

lingkungan IJNY Kampus Wates tersebut masih banyak yang belum rnemiliki pemahaman
tentang pajak, beh"rm mengetahui apabila telah diberlakukannya PP No, 46 Tahun 2013 yang

mengatr-r tentang PPh atas penghasilan dari usaha Wa.iib Pajak yang memiliki peredaran
bruto teftentu (omzet) yang tidak melebilii Rp4,8 milyar dalam I tahr-rn pajak. Selain itu. para
pengusaha

kecil tersebut masih

bar.ryak yar.rg

belum memahami pentingnya pencatatan

keuangan. n-rer.rghitung besarnya pa.jak yang harus dibayar serta belum tahu cara membuat

pelaporan pajak untuk pengusaha kecil. Dari kondisi tersebut maka dalam rangka Dies
Natalis LNY yang ke 50, sebagai bentuk kepedulian UNY Kampus Wates pada lingkungan
daerahnya maka perlu rnemberikan pengabdian kepada masyarakat khususnya bagi para
pengusaha kecil yang berada di lir.rgkungan UNY Kampus Wates terkait dengan perpajakan.

B.

Landasan Teori

l.

Pengertian Pajak
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus

dan berkesinambungan yang berlujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik

materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tuiuan tersebut perlu banyak
nemperl.ratikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang mewujudkan

kenandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali

Ldpoton PPM 2014

sumber dana

yarg

berasar dari dala.r

'egeri

berupa pajak. pajak digunakan untuk

rnebiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
Menurut profl Dr.
Rochmat Soemitro. SH "pajak adarah iuran kepada kas Negara
berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale
(kontraprestasi),
yang la'gsung dapat ditunjukkan dan digu'akar.r untuk membayar
pengeluaran umum".
Dari pengerlian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa cirri_ciri yang
melekat
pada pengentian pajak, adalah sebagai berikut:

1'

Pajak dipungut bercrasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya
yang sifatnya
dapat dipaksakan.

2'

Dalam pembayaran pajak tidak dapar ditunjukkan ada.ya
kontrapretasi individual
oleh pemerintah.

3.

Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

4.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. yang
bila tlari

pemasukannya nrasih terdapat surprus, dipergunakan membiayai
pubric investment.
5. Pajak dapat pnla menpunyai tuiuan selain
btrdgetair, yailu mengatur.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalan peraturan pemerintah
(pp)
Non.ror 46 Tahu'20r3' merupakan kebijakan pemerintah yang
pajak
mengatur
mengenai

penghasilan

dari usaha ya'g diterin.ra atau diperoleh wajib pajak yang memiliki

peredaran bruto tertentu. Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan pp

ini

didasari

dengan:

Maksud:

a.
b.

Merrberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
Mengedukasi masyarakat untuk tefiib administrasi.

c. Mengedukasi r.nasyarakat untuk transparansi.
d Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan
Negara-

Tujuan:
Kemr-rdahan bagi masyarakat dalarn melaksanakan kewajiban perpajakan.
b.

Mengingkatnya pengetahuan tentang manlaat perpajakan bagi
masyarakat.
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c.

Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi keu,ajiban perpajakan.

Objek yang diker.rakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan pp Nomor 46
Tahun 2013 adalal.r yang dikenai Pajak Penghasila' (pph)

ini

adalah penghasilan dari

Usaha yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang

tidak melebihi Rp4.8 miliar dalam

l

tal.run pajak- peredaran bruto (omzet) merupakan

jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerailcounter/outlet arau sejenisnya baik pusat
maupun cabangnya.
Pajak terutang dan harus dibayar adalah:

lo/o d,arijumlah peredaran bruto (omzet)
Catatan:
Usaha nreliputi usaha dagang, industri, dan jasa seperti misalnya took kelontong, pakaian,
elektronik, bengkel. penjahit, warung/rumah makan, salon, dan usaha lainnya.

Objek pajak vang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.

Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas, seperti misalnya: dokter.
advokat/pengacara, akuntan. nolaris, PPAT. arsitek, pemain music, pembawa acara,
dan sebagaintana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.

b.

Penghasilan dari usaha 1.ang dikenai PPh F-inal (Pasal 4 ayat 2), seperti rnisalnya sewa

kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan),
PPh usal.ra migas. dsb yang diatur berdasarkan PP tersendiri.

c.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Yang dikenai Pa.jak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013:

a.
b.

Orang pribadi.
Badan. tidak termasuk Badan Usaha Tetap (BUT)

Yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak
melebihi Rp4.8 rnilyar dalam I tahun pajak.

Yang tidak dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2l 03 adalah:

Loporon PPM 2014

Orang plibadi yang melakukan kegiatal usaha perdagangan dan/atau jasa yang
menggunakan saraua yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau

seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya: pedagang keliling, pedagang
asongan. warung tenda di area kaki-lima.
b.

Badan yang belum beroperasi secara komersial atau )'ang dalam jangka waktu

I

tahun

setelah beroperasi seca'a konersial nemper,leh peredaran bruto (omzet) melebihi
Rp4,8 milyar.

(latatan:

oralg Pribadi atau Badan

yang diterangkan di atas wajib melaksanakan ketentuan perpajakan

sesuai dengan UU KUP maupur UU PPh secara urlum.

Pajak Penghasilan yar.rg diatur oleh PP Nonror.46 Tahun 2013 termasuk dalam:

PPh Pasal 4 ayat (2), bersifat FINAL

Setoran bulanan dirnaksud merupakan PPh pasal 4 ayat (2), bukan pph pasal 25.

Jika penghasilan semara-rrata dikenai PPh final, tidak wajib pph pasal 25. penyetoran
dan pelaporan paiing la'rbat ta'ggal

l5

bulan berikutnya dengan menggunakan Surat

Setoran Pajak (sSP). Jika SSP sudah validasi NTPN,

SPT Masa PPh Pasal

4

a1-at

wajib pajak tidak perlu melaporkan

(2) karena dianggap telah menyampaikan SpT Masa pph

Pasal 4 ayat (2) sesuai tanggal validasi NTPN. Penghasilan yang dibayar berdasarkan pp
Nor.uor

46 fahun 2013 dilaporkan dalarn SPT Tahunan pph pada kelompok penghasilan

yang dikenai pajak tinal dan/atau bersifat final.

3.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro. Kecil dan Menengah atau yang lebih dikenal dengan UMKM
nierupakan .jei.ris usalia vang nendominasi perekonomian Indonesia. Dengan banyaknya

pelaku UMKM dan cuk,p besarnva tenaga kerja yang terserap di sektor ini, keberadaan

UMKM telah r'enjadi

per.ropang kehid.pan ekonomi rakyat. pernerintah mengatur secara

khusus usaha Mikro. Kecil dan Menengah ini melalui Undang-undang Nomor g rahun
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rl

2008. Berikut ini adalah ketentuan rnengenai UMKM berdasarkan Undang-Undang No.
Th. 2008, khususnya pasal I ayat (l ). (2) dan (3) serra pasal 6 ayat

a.

8

(l), (2) dan (3).

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan danJatau badan usaha
perorangan yang memenuhi kriteria:

l)

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2)

memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak

Rp3 00.000.000,00

(tiga ratus juta

rupiah).

b.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan
oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau
bukan cabang perusahaan 1,ang dimiliki, dikuasai, atau l.renjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria:

1) memiliki

kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan paling banvak Rp500 000.000,00 (lima ratrrs juta rupiah) ridak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

2) memiliki

hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp3

00.000.000,00 (tiga rarus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus

juta rupiah).

c.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi pr.oduktif milik yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupult tidak langsung dengan usaha kecil maupun usaha besar dengan

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang menenuhi kriteria berikut:
I

)

memiliki kekayaar.r bersih Iebih dari

Rp5

00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

sar.npai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh

milyar rupiah) tidak

ternasuk tanah dan bangunan tempat usahal atau

2)

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah) sanrpai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
milyar rupiali).
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4.

Peran Strategis UMKM dalam perekonomian Nasional

Klaim bahwa UMKM menjadi penyangga perekonomian Indonesia nyata adanya.

UMKM telah menjadi penopang laju pertumbuhan ekonomi. penggerak sektor riil

dan

penyerap teraga kerja yang cukup signifikan melalui pengembangan kewirausahaan.

UMKM juga terbukti paling tangguh dalanr menghadapi krisis moneter pada tahun 19971998. Sebagian besar

UMKM mampu beftahan dalam klisis ekonomi antara lain karena

penggunaan bahan baku, tenaga kerja dan orientasi pasar yang bersilat lokal. Pelaku

UMKM pun semakin bertanbah jumlahnya

pasca klisis.

Meskipun jumlah pelaliu UMKM cukup banyak dan memberikan kontribusi yang
besar bagi perekonomian nasional, namun sebagian besar

UMKM mengalami kesulitan

dalam mengembangkan usahanya. Secara unum. persoalan yang dihadapi oleh UMKM

meliputi akses permodalan. pemasaran. manajertren usaha dan keuangan, aspek legal dan
perpajakan.

a.

Akses permodalan.

Meskipun UMKM memiliki potensi ekonomi yang bagus untuk dikembangkan,
namun pada LrmLrmnya pelaku UMKM dianggap tidak bankable karena tidak

nemiliki

asset legal yang nemadai untuk dijadikanjaminalr saat mengajukan kredit

ke bank. Hal ini n.rengakibatkan terbatasnya akses UMKM untuk

mendapatkan

bantuan nrodal dari bank- Dengan adanya prinsip kehati-hatian bank dalam
penyaluran kredit, maka kredit yang diberikan kepada para pelaku UMKM biasanya
menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan komersial
lainnya.

b.

Pemasaran.
Sebagian besar UMKM masih mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya.

Minimnya jaringan pemasaran meniadikan akses UMKM terhadap pasar terbatas.
Umumnya UMKM hanya mengandalkan pesanan dari pedagang perantara maupun
bantuan pemasaran dari badan usaha penampung baik dari swasta maupun lembaga
pemefir.rtah yang mengurusi sektor UMKM. Hal

ini tentu saja akan

menghambat

perkembanean usaha.
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ri

Manajemen usaha dan keuangan.
Banyak pelakr: UMKM yang mengelola usahanya tanpa memiliki dasar pengetahuan

rnaupun kelrampilan mengenai manajemen usaha dan manajemen keuangan yang

baik. fidak jarang usaha hanya dijalankan dengan mengandalkan insting

dan

pengalaman saja. Aspek-aspek manajenen usaha yang meliputi perencanaan usaha,

pengorlanisasian. implementasi. dan penuendalian usaha menjadi sesuatu yang jarang

diperhatikan: padahal

hal

tersebut sangat penting dalam membangun

dan

mengembangkan usaha. Demikian pula dengan pengelolaan keuangan usaha; banyak

UMKM yang tidak melakukan pembukuan lormal terhadap usahanya. perhitungan
laba sering dilakukan dengan sederhana tanpa melakukan analisis biaya secara
memadai. Misalnya usaha yang menggunakan bahan baku/bahan mentah yang
diambil dari lahan sendiri dan melibatkan anggota keluarga sendiri, biasanya tidak
memasukkan komponen tersebut sebagai biava bahan baku dan biaya tenaga kerja
dalam penghitungan lormal biaya.
d. Aspek legal

Banyak UMKM yang masih n.rer.rgabaikan masalah yang terkait aspek legal seperti
perizirran. penyusunan dokumen (kontrak kerja dan perjanjian jual beli), property

r4glr/ ntaupun serlilikasi produk. Ketidaktertiban administrasi dan Iegalitas dapat
menimbr"rlkan masalah lbrnlalitas saat UN,IKM ingin n.rengembangkan usahanya.

Aspek perpajakan.
Pelaksanaan kewajiban perpaiakan seperti kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib

Pajak) dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) lebih banyak dipengaruhi

oleh kebutuhan terlentu misalnya periiinan dan urusan perbankan, bukan karena
kesadaran membayal pajak.

I{al ini terkait dengan masih rendahnya pemahaman

pelaku UMKM mengenai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain kelima masalah yang disan.rpaikan

di

atas. kondisi

di

lapangan

memperlihatkan bahwa ternvata sebagian pelaku LJMKM memiliki lebih dari satu unit
usaha (ntuh ibusire.r.r). Hal

ini kelap menyebabkan pelaku UMKM tidak memiliki fokus

yang cukup baik untuk merencanakan pengembangan usahanya. Kondisi ini diperburuk
dengan munculnya biaya-biaya di luar r-rsaha sepefti adanya pungutan liar yang dilakukan
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oleh oknum teftentu sebagai uang pelicin untuk r.nempermudah/mempercepat

suatu

urLlsan atalrpun pungutan ),al1g mengatasnamakan iuran keamanan.

Dalam hal pernasaratl, pemerintah dan swasta dapat memfasilitasi UMKM untuk
mcngakses pasar ,\ang

lebih luas melalui

ber-ba-qai

ajang (euerls) promosi guna

memperkenalkan produk-produk UMKM. Kemajuan teknologi informasi juga seharusnya

dimanlaatkan oleh pelakLr UMKM sebagai media penasaran antara lain melalui
penggunaan website. blog dan Facebook r"u.rtuk menampilkan dan menawarkan produk-

produknya. Dengan onLine marketing semacaln ini UMKM dapat memperluas jaringan
pernasarannya dengan lebih efektif dan efisien seliingga memungkinkan terjadinya
transaksi dengan calon pelanggan di luar daerah bahkan di luar negeri.

Diperlukan serangkaian program pembinaan dan pelatihan terpadu bagi pelaku

UMKM

agar-

memiliki kemampuan yang komprehensif untuk mer.rgembangkan usahanya

secara optimal. Pelatihan yang dibutuhkan meliputi pelatihan perencanaan bisnis,
manajemen UMKM. mauajemen pemasaran. sistern pembukuan/akuntansi. legalitas serta

pelatihan perpajakan. Agar mampu mencapai hasil yang diharapkan, diperlukan
kerjasama berbagai pihak antara lain Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(KUMKN), Kementerian BUMN. Dinas Perpajakan. pemerinlah daerah,

perbankan,

akademisi, lembaga swadaya masyarakal, swasta. serta para pelaku UMKM itu sendiri.

5.

Kontribusi UMKM dalam Perpajakan
Mengingat signifikannya peran sektor UMKM terhadap perekonomian nasional,
sangat nenarik

jika kita melihat

data mengenai begitu kecilnya setoran pajak dari sektor

ini. Walaupun scktor UMKM men)/untbang lebih dari separult total PDB, namun
sumbangan terhadap total penerimaan pajak har.rya berkisar 5%. Sebagian besar
penerimaan pajak justru didominasi oleh rvajib paiak besar yang jumlahnya sekitar 1%.

Faktor-faktor sepcrti lendahnya pengetahuan perpajakan. kurangnya

sosialisasi

pemerintah rnengenai ketentuan dan insertif perpajakan bagi UMKM serta rendahnya

tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak ditengarai menjadi penyebab belum tergalinya
potensi ekonomi yang besar ini ke dalam penerimaan pajak negara.

Menarik pa.iak dari masyarakat ternasuk dari UMKM bukanlah perkara yang
rnudah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak harus disiasati dengan strategi yang tepat
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untuk nlenqoptir'nalkan penerimaan pajak dengan tetap memperhatikan biaya kepatuhan

yarg rendah. Beberapa alasan yang terkait de'rgan

r.endahnya kepatuhan pajak di

kalangan [.]MKM diantaranl a:

a.

Pelaku UN4KM didominasi oleh industri rumah tangga yang kurang atau bahkan tidak

terlalu peduli dengan aturan yang berlaku, termasuk aturar.r perpajakan. Salah satu
yang rllendasari ketidakpedulian ini adalah ketidakpahaman atas ketentuan yang
berlakr

b.

r

Pelaku UMKM

'rerupakan

usaha mandiri

(sef

emproyntent) yang rnemiliki

karakteristik kurang patuh dibandingkan karyawan yang pajaknya sudah dipotong
langsung dari gaji. Bagi wajib pajak yang melaporkan SpT pun, ketiadaan data
pen.rbanding yang

dirniliki

olel.r Dinas Pajak menjadikanr.rya

sulit untuk mengetahui

tilrgkal kebenaran SPT yang diserahkan.

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah
Sesuai dengan analisis situasi di atas, permasalaha' yang dapat diidentifikasi adalah:
I

.

2.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengusaha kecil tentang perpajakan.
Kurangr-Lya pemahaman pengusaha

kecil ter.rtang telah diterapkannya pp No 46 Tahun

2013 yang diperuntukkan bagi UMKM.

3.
4.

Kurar.rgr.rya

pe'getahuan pa'a pengusaha kecil tentang proses pencatatan keuangan

Kurangnya pemahaman para pe'gusaha kecil untuk

'rer.rgl.ritung

besamya pajak yang

harus dibayar serta menbuat pelaporan pajak.

Mengacu pada identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah bagaimana
upaya untuk memberikan pemahaman tentang al'ti pentingr.rya perpajakan bagi pengusaha

kecil sena untuk mensosialisasikan PP No 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi para
pengusaha

kecil lUMKM;.

D. Tujuan Kegiatan PPM

l.

Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengusaha kecil (UMKM)
disekital tJNY Kampus Wates tentang perpajakan.

2.

Memberikan kesaclaran tentan{: arti pentingnJ,a pajak ba_ti usaha ltecil.
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3.

Meningkatkan kemampuan bagi para pengusaha kecil disekitar
tentang pajak yang diterapkan pada sektor

4'

[rNy

Kampus wates

UMKM yaitu pp No. 46 Tahun 2013.

Memberikan kemampuan kepada peserta tentang proses pencatatan keuangan,
menghitung besamya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak.

E. Manfaat Kegiatan PPM
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat,
antara
lain:

1.

Para pengusaha kecil (UMKM) disekitar

trNy

Kampus wates dapat lebih memahami

tentang perpajakan.

2.

Para pengusaha kecil (UMKM) disekitar

[JNy Kampus wates dapat menyadari arti

pentingnya pajak.

3.

kecil (UMKM) disekitar LJNy Kampus wates dapat memahami tentang
pajak yang diterapkan di sektor UMKM yaitu pp No. 46 Tahun 2013.

4.

Para pengusaha kecil

Para pengusaha

(UMKM)

disekitar

UNy

Kampus wates dapat membuat

pencatatan keuangan, menghitung besamya pajak yang harus dibayar,
serta pelaporan
paj ak
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BAB

II

METODE KEGIATAN PPM

Khalayak Sasaran Kegiatan PPM
Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha kecil (UMKM) yang bergerak
dibidang usaha kecil yang berada di sekitar IJNY Kampus Wates sebanyak 35 pelaku usaha.
Penetapan 35 peserta pelaku usaha

sasaran

ini

ini dikarenakan keterbatasan tempat kegiatan.

Penetapan

mempakan suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

tentang perpajakan terutarna terkait dengan sosialisasi PP 46 Tahun 2013, meningkatkan
kesadaran tentang arti pentingnya pajak bagi para pelaku usaha kecil, membuat pencatatan

keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak
secara tepat.

Melalui pelatihan ini, harapan ke depan peserta pelatihan dapat lebih memahami

tentang penerapan PP 46 tahun 2013 untuk pelaku usaha kecil (UMKM) serta dapat
menularkan ilmu yang didapat kepada pelaku usaha kecil lain yang ada disekitamya tidak
dapat mengikuti kegiatan pelatihan. Berikut adalah jenis usaha para peserta pelatihan:

.Ienis IJsaha

Jumlah

Warung makan

9

Pedagang kue/gorengan

5

Tambal ban
Counter pulsa
Warung kelontong

4

Laundry
Pedagang gebleg

2

Pedagang sate keong

I

Catering

I

Pedagang makanan keliling

3

keliling

2

Pedagang

Pengraj in tas

1

Angkingan

2

Cuci motor

1

Jumlah
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35

B.

Metode Kegiatan PPM
Permasalahan yang ada bahwa para pengusaha kecil yang berada

di sekitar flNY

Kampus Wates masih belum memahami tentang pengertian pajak secara umum dan arti
pentingnya pajak bagi usaha kecil, belum mengetahui bahwa telah diterapkan PP No. 46

Tahun 2013 pada sektor UMKM, serta belum dapat membuat pencatatan keuangan,
menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak. Kegiatan
pengabdian ini dikemas dalarn benntk workshop.

Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan di atas maka altematif tindakan
meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1.

Ceramah materi pelatihan yang terdiri dari:

a. Pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil (UMKM)
b. Sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu.

c.

Membuat pencatatan keuangan

d.
e.

Menghitung besamya pajak yang harus dibayar
Membuat pelaporan pajak

2.

Diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan pajak yang ada di lapangan.

3.

Pelatihan dan praktik

Peserta pelatihan diberi soal kasus untuk mencoba membuat pencatatan keuangan,
menghitung besamya pajakyang harus dibayar serta membuat pelaporan pajak.

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM
Pelaksanaan pengabdian

ini dilakukan

merupakan tahap persiapan. Pada tahap

dengan tiga tahap, dimana tahapan pertama

ini

kelompok pengabdian melakukan suwey

pendahuluan untuk melihat kondisi di lapangan dan menentukan siapa saja pengusaha kecil

yang berada

di lingkungan UNY

Kampus Wates yang akan diundang. Dalam tahap ini.

penentuan pengusaha kecil yang diundang berdasarkan dari jenis usaha yang dimiliki oleh

calon khalayak sasaran dan permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam
menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan perpajakan. Tahap selanjutnya
merupakan tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian, dimana dalam tahap
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ini tim

pengabdi

1i

melakukan kegiatan memberikan pemahaman tentang pengertian pajak dan arti pentingnya
pajak bagi pengusaha kecil (UMKM), melakukan sosialisasi tentang PP Nomor 46 Tahun
2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh

Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Selanjutnya para peserta pelatihan
mencoba untuk membuat pencatatan keuangan pada setiap usaha yang dimilikinya serta
menghitung besamya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan pajak. Tahap terakhir
adalah tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil yang telah dicapai oleh
peserta pelatihan. Masukan dan perbaikan lebih lanjut dilakukan pada tahap ini. Evaluasi

dilakukan dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha para peserta pelatihan untuk
mengetahui seberapa dalam pemahaman para pengusaha kecil ketika diberikan makalah yang
disampaikan dalam metode ceramah dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/diskusi, serta

dari hasil praktek/pelatihan studi kasus cara membuat pencatatan keuangan, menghitung
pajak dan pelaporan pajak- Dalam kunjungan tersebut, pengabdi membantu memberikan
bimbingan kepada para peserta dalam menghitung besamya

paj

ak yang harus dibayar

berdasarkan dari penghasilan yang diterima dari kegiatan usahanya dan dapat membuat
pelaporan pajak.

Indikator ketercapaian tujuan pengandian adalah lebih dari 80% peserta yang hadir
dapat memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil

(UMKM), PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi UMKM, sefia

dapat

membuat pencatatan keuangan dan pelaporan pajak.
Pelaksanaan kegiatan Pengadian pada Masyarakat

ini dikemas dengan menggunakan

pendekatan worl<shop. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi,

dan latiharVpraktek. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini
adalah sebagai berikut:

Langkah I :

Peserta pelatihan diberikan materi mengenai pajak yang berkaitan dengan

pemahaman tentang pajak secara umum, arti pentingnya pajak bagi usaha

kecil, dan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM

Langkah2:

Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah

diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk
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memperjelas

)t

keraguan serta ketidaktahuan peserta tentang materi yang disampaikan.
Langkah 3:

Peserta berlatih untuk membuat pencatatan keuangan serta mencoba

mengitung besamya pajak yang harus dibayar dari soal kasus yang
diberikan
Langkah 4:

Peserta diberi bimbingan tentang cara membuat pencatatan keuangan serta

menghitung besamya pajak yang harus dibayar kemudian membuat
laporan pajak berdasarkan dari penghasilan yang diterima dari usaha
masing-masing peserta pelatihan serta diberi masukan dan perbaikan lebih

lanjut.
Langkah 5:

Tim pengabdi melakukan kunjungan ke tempat usaha peserta pelatihan
untuk memberikan bimbingan secara langsung dalam membuat pencatatan
keuangan, menghitung besamya pajak yang harus dibayar berdasarkan
dari penghasilan yang diterima dan membuat pelaporan pajak serta diberi
masukan dan perbaikan lebih lanjut.
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III

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

PPM

Kegiatan pelatihan perpajakan pada pengusaha kecil

di

lingkungan l-lNY Kampus

Wates dilaksanakan pada tanggal 5 April 2014. Kegiatan tersebut dapat berjalan dengan
lancar dengan dihadiri 32 peserta dari rencana semula 35 peserta yang diundang. Adapun
susunan acara pelatihan sebagai berikut:

Hari, Tanggal

No.

l.

Sabtu, 5

April 2014

Materi

Waktu

Registrasi peserta

07.30-08.00

Pajak Penghasilan Umum

08.00-09.00 (1jam)

Arti Pentingnya Pajak

09.00-10.00 (1 jam)

bagi Usaha Kecil dan
Menengah
Sosialisasi PP No. 46

Tahun 201

10.00-12.00 (2 jam)

3

ISHOMA

12.00-13.00

Latihan membuat
pencatatan keuangan

13.00-15.00 (2 jam)

berdasarkan soal kasus
yang diberikan
2.

Minggu,6 April 2014

Registrasi peserta

08.00-08.30

Praktik membual
pencatatan keuangan dan
menghitung besamya
pajak yang harus dibayar

08.30

ISHOMA

11.30-12.30

Praktik membuat laporan

12.30

-

-

I 1.30 (3 jam)

14.30 (2 jam)

paj ak

3.

Tidak terjadwal

Pendampingan dan

5

jam

konsultasi ke usaha kecil
yang berada di
lingkungan UNY
Kampus Wates

Loporon PPM 2014
_16

Pelaksanaan pelatihan tersebut berlangsung selama

2 hari. Pelatihan hari

dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 dari mulai pukul 07.30

-

pertama

15.00 WIB.

Kegiatan pertama diawali dengan registrasi peserta pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan

pemberian materi pertama berkaitan dengan Pajak Penghasilan Umum yang disampaikan
oleh Ibu Amanita Novi Yushita, M.Si., berikutnya penyampaian materi sesi kedua oleh Ibu
Rosidah, M.Si., dengan topik Arti Pentingnya Pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah. Materi

{

pada sesi ketiga

tentang Sosialisasi PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM yang disampaikan

oleh narasumber Ibu Isroah, M.Si. Pada sesi ini peserta terlihat sangat antusias bertanya
karena peraturan tersebut masih baru dan banyak peserta pelatihan belum mengetahui telah
diterapkannya peraturan tersebut bagi

UMKM.

Setelah ishoma, acara pelatihan dilanjutkan

dengan materi yang ke empat yaitu praktik membuat pencatatan keuangan yang dipandu oleh

Ibu Isroah, M.Si. Selama ini mereka belum begitu memahami dan mengetahui

*"'ffi:

ff l".::;i,ffi li-ffi

,:" :'^::;

; ffi :1TI:1,.-",

berakhir pada pukul 14.30 WIB. Pada pelatihan hari kedua

ini

08

tentang

00

dan

peserta dapat mencoba untuk

membuat pencatatan keuangan sesuai dengan penghasilan yang mereka terima dari usahanya
serta mencoba

untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan membuat pelaporan

pajak untuk UMKM sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013. Pada sesi ini peserta pelatihan
dipandu oleh Ibu Isroah, M.Si selaku narasumber utama,
Pada sesi pelatihan selama 5 jam tim pengabdi terjun langsung ke tempat usaha peserta

untuk memberikan bimbingan dan pendampingan secara langsung dalam membuat
pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan dari
penghasilan yang diterima dan membuat pelaporan pajak. Hasil yang dicapai dalam kegiatan

ini adalah para peserta pelatihan dapat memahami terkait telah diberlakukannya

PP No. 46

Tahun 2013 serta dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besarnya pajak yang
harus dibayar dengan benar dan dapat membuat pelaporan pajak secara tepat. Selama proses

'

ini dilakukan diskusi antara peserta dan pengabdi untuk meningkatkan pemahaman sehingga
dapat diperoleh hasil yang maksimal_

Berdasarkan hasil kegiatan dapat diidentifikasi berdasarkan dari pengamatan yang

dilakukan oleh tim pengabdi mengenai tingkat pemahaman peserta pelatihan, bahwa 80%
peserta pengabdian memahami tentang arti pentingnya perpajakan bagi para pengusaha kecil
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praktik membuat pencatatan keuangan, menghitung besamya pajak yang harus dibayar
berdasarkan dari penghasilan usaha yang diterima berdasarkan dengan norma penghitungan

penghasilan neto (NPPN) dan kemudian mencoba untuk membuat pelaporan pajak. Pada sesi

ini, cukup menyita waktu waktu karena para peserta harus menghitung besamya penghasilan
bruto yang mereka terima setiap bulan selama satu tahun untuk dapat memperkirakan berapa

besamya pajak yang harus mereka bayar nantinya. Awalnya peserta pelatihan terlihat
kebingungan karena selama ini mereka belum pemah melakukannya.

Untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman peserta pelatihan terhadap materi yang

diberikan, dilakukan pendampingan kepada peserta pelatihan secara mandiri dengan
mendatangi secara langsung tempat usaha para peserta pelatihan.

C. Faktor Pendukung Kegiatan
Kegiatan pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan adanya faktor

yang mendukung

berj

kegiatan pengabdian

alan kegiatan pengabdian. Hal-hal yang mendukung berjalannya

ini yaitu adanya dukungan

sepenuhnya dari LINY Kampus Wates

dengan menyediakan fasilitas tempat pelatihan. Masyarakat yang mempunyai usaha yang
berada di sekitar IJNY Kampus Wates menyambut baik adanya pelatihan ini dan harapan
kedepan kegiatan pelatihan ini tetap dapat berlanjut di masa yang akan datang.

Faktor pendukung yang lain adalah adanya antusiasme peserta untuk mengikuti
pelatihan ini dilihat dari tingkat kehadiran peserta dari 35 peserta yang diundang ada 32
peserta yang hadir atau 91,42%. Selain itu antusiasme yang tinggi dari peserta pelatihan

untuk memahami tentang pengertian pajak dan arti pentingnya pajak bagi pengusaha kecil

G-IMKM), PP Nomor 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi UMKM, serta dapat
membuat pencatatan keuangan, menghitung besamya pajak yang harus dibayar dan
pelaporan pajak. Antusiasme dibuktikan dengan banyakrya pertanyaan yang muncul ketika
pelaksanaan diskusi, pengerjaan latihan studi kasus tentang cara membuat pencatatan
keuangan dan pelaporan pajak.

D. Faktor Penghambat Kegiatan
Lancamya pelaksanaan kegiatan pengabdian bukan berarti tanpa hambatan. Selama
pengabdian ada beberapa
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hal yang diidentifikasi sebagai faktor penghambat kegiatan
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pengabdian masih rendahnya pemahaman peserta tentang pajak serta arti pentingnya pajak

bagi usaha kecil, ketidaktahuan peserta pelatihan terkait telah diterapkannya PP No. 46
Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi UMKM yang mulai berlaku efektif mulai September

2013, czra membuat pencatatan keuangan, menghitung besamya pajak yang harus dibayar
serta pelaporan pajak.

Hal ini disebabkan terlampau singkatnya waktu pelatihan yang hanya

berlangsung selama satu hari serta banyak peserta pelatihan yang belum memahami tentang
aturan perpajakan yang berlaku. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan waktu tim
pengabdi untuk melakukan evaluasi hasil pelatihan.
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan
Kegiatan pelatihan perpajakan pada pengusaha kecil

di

lingkungan UNY Kampus

Wates dapat berjalan dengan lancar. Hampir semua peserta antusias dan merasakan manfaat
pelatihan. Pelaksanaan pengabdian untuk pelaku usaha kecil yang ada disekitar lingkungan

[-rNY Kampus

Wates

dapat disimpulkan berhasil sarnpai tahap pelatihan membuat

pencatatan keuangan, menghitung besamya pajak yang harus dibayar serta membuat
pelaporan pajak. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain:

1.

Adanya kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan para pelaku usaha kecil dan
menengah untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan

2.

Adanya respon

positif dilihat dari

antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan

pengabdian

3.

Sebagian besar (80%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak

bagi usaha kecil, memahami telah diterapkannya PP No.46 Tahun 2013 bagi UMKM,
dapat membuat pencatatan keuangan, menghitung besamya pajak yang harus dibayar,
serta dapat membuat pelaporan pajak.

Saran

Dari tanggapan dan pertanyaan peserta pengabdian, dalam hal ini peserta pelatihan
perpajakan pada pengusaha kecil di lungkungan UNY Kampus Wates maka saran yang dapat

diberikan adalah:

l.

Bagi KPP Pratama

a.

Pihak KPP Pratama agar dapat memberikan sosialisasi kepada para pedagang

kecil terkait dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang diperuntukkan bagi
pengusaha kecil.

b.

Memberikan pendampingan kepada para usaha kecil dalam membuat pencatatan
keuangan, menghitung besamya pajak yang harus dibayar serta dalam membuat
pelaporan.
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2.

Bagi Masyarakat disekitar tlNY Kampus Wates

Para pelaku usaha kecil dan menengah dapat mencoba secara mandiri (sef
assessment system)

wEtk menghitung besamya pajak yang dibayar, yang

pada

akhimya dapat meningkatkan kesadarannya untuk dapat membayar pajak secara
tepat waktu serta dapat melaporkan pajak secara tepat waktu. Unh:k selanjutnya
para peserta pelatihan meminta agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali
dengan peserta yang lebih banyak/luas.
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